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بن الشرح المختصر في أصول الفقه  2

 اللحام الحنبلي
 

 . هلل، وعلى آله وأصحابه ومن واالهرسول اوالصالة والسالم على واحلمد هلل،  ،بسم اهلل
  -أما بعد:

 لشيخنا وللمسلمني.اللهم اغفر لنا ولوالدينا و 
َه اهلل تَ َعاَل -قال املؤلف    :-َرِحم
ال  (لكعبةداخَل ا -عليه السالم-كصالته )الفعل الواقع ال يعم أقساَمه وجهاتِه : مسألة"✍

 ".تعم الفرَض والنفلَ 
 بسم اهلل الرِحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك، وأشهد أن حممًدا عبد اهلل وسوله 
 صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليًما كثريًا إل يوم الدين.

 -ثم أما بعد:
عن عموم غري  -رِحه اهلل تعال–واليت بعدها بدأ يتكلم املصنف ففي هذه املسألة واليت قبلها، 

اللفظي؛ أي عموم املعاين اليت ترد يف غري اللفظ، وتقدم معنا عموم ما يتعلق باملضمرات، مث احلديث 
يف هذه املسألة عن عموم األفعال، مث سيأتينا إن شاء اهلل ما يتعلق بأنواٍع أخر من العموم، وهو عموم 

 .-عز وجل–مبشيئة اهلل املفهوم 
 -رِحهم اهلل تعال– استدالل الفقهاءذه املسألة اليت أوردها املصنف من املسائل اليت يكثر ه

 ؟بقاعدهتا، وهذه املسألة اليت تسمى بعموم األفعال، هل لألفعال عموٌم أم ليس هلا عموم
ديثًا ويرون أن هذا دون حور ولذلك جتد كثريًا يف كتب شراح احلديث، ويف كتب الفقه عندما ي

 ون عن هذا احلديث بأنه واقعة عنٍي ال عموم هلا.احلديث حجته قاصرة على صورة دون ما عداها يعبر 
فإذا قالوا: إن هذا واقعة عني ال عموم له، فمحل حبثه يف كتب األصول هي مسألتنا، وهي مسألة 

تبه أن املصنف تناوهلا من أكثر من عموم الفعل، وقبل أن نتكلم عن مسألة عموم الفعل، ال بد أن نن
 جهة، ويف أكثر من موضع.
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 اللحام الحنبلي
 

عن عموم الفعل ألقسامه وجهاته، عمومه  -رِحه اهلل تعال-ففي أول املسائل هنا تكلم املصنف 
 .-عز وجل–ألقسام وجهاته، وهذه اليت سنتكلم عنها يف هذه املسألة مبشيئة اهلل 

هلا، وهي عموم الفعل لعموم األزمنة، وهذه اليت سيتكلم مث إن املصنف بعد ذلك أورد مسألًة تابعًة 
يدل على  كان()هل قوله:  يفعل كذا(  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-كان النبي )عنها املصنف يف قوله: 

 االستمرار أم ال؟ وستأتينا إن شاء اهلل بعدها بقليل.
 النوع الثالث من العموم: عموم األفعال لسائر األمة.

  األول: العموم لألقسام والجهات.إذن 
 .الثاني: العموم لألزمنة 

 وهاتان املسألتان وردتان يف هذه املسألة.
 .والثالثة: العموم لألفراد 
سائر األمة، وهذه أوردها املصنف يف مسألٍة مستقلٍة حينما  -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-لحق بالنيب في  

وستأتينا إن شاء اهلل يف درس  يتعدى ألمته( -ى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَصلَّ -حكم فعل النبي )تكلم، فقال: 
 اليوم.

 .الفعل الواقع()، قول املصنف: الفعل الواقع()أول مجلٍة أوردها املصنف وهي قوله: 
 المراد بالفعل فعلين: 

  َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-فعل النيب-. 
  اهلل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى -والفعل الذي يكون سبًبا لقوله-. 

هل نقول: إن هذا الفعل عام كما  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-فإذا حدث منه فعٌل  :وبناًء على ذلك
عليه، أو  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-سيضرب املصنف له أمثلة، أو حدث فعٌل من صحايبٍّ، فأقره النيب 

 لفعل يعم اجلهات واألقسام أم ال؟أذن له به بلفظ، فهل نقول: إن هذا ا
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 اللحام الحنبلي
 

َصلَّى اهلل َعَلْيهم -إذن يهمنا هنا أن نعرف ما املراد بالفعل، ليس فعل مطلق اآلدميني، وإمنا فعل النيب 
، أو أذمَن له به، فإنه -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-؛ ألنه هو دليٌل، وفعل الصحايب إذا أقره النيب -َوَسلَّم

 هل يكون قوله حينئٍذ وإقراره واقعة عنٍي أم هو عام؟ف -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب  يكون سبًبا لقول
َه  اهلل تَ َعاَل -وقول املصنف  هذه تدلنا على البحث األول، وهو  )ال يعم أقسامه وجهاته(: -َرِحم

فبدأ مبثال  جهات، لألقسام، وأورد مثااًل للعموم الفعل ألقسامه وجهاته، وقد أورد املصنف مثااًل 
 اجلهات، مث مثال األقسام.

داخل الكعبة، فقد فعلها،  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-: صالته فمن أمثلة الجهات أو األقسام كذلك
فدل على صحتها، فهل نقول: كل صالٍة تصلى داخل الكعبة تكون صحيحة سواء كانت فريضًة أو 

 نافلة؟ هذا هو عموم أقسام الصلوات.
 بعد الشفق( -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-)صلى النبي لك قول الراوي كما سيأتينا بعد قليل: كذ

َصلَّى اهلل -هناك شفقان أو ثالثة: أِحر وأبيض، وقيل: أِحر وأصفر وأبيض، فهل يكون صالة النيب 
 شفاق الثالثة، أم أنه بعد أحدها؟بعد الشفقني، أو بعد األ -َعَلْيهم َوَسلَّم

ذان املثاالن اللذان أوردمها املصنف والذي بعده وهو اجلمع بني الصالتني كلها تدل على األنواع فه
 واألقسام.

وهو أنه ال يعم األقسام وال اجلهات، وهذا  :لذي أورده المصنف وهو الذي جزم بهالقول األول ا
ال يعم شيءٌ }]األصول[:  الذي عليه عامة أهل العلم، وممن جزم به ابن هبرية، فقد قال يف رسالته يف

إال بدليل{، ومراد ابن هبرية: ال يعم باعتبار األقسام واجلهات،  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-من أفعال النيب 
 ال باعتبار األفراد.

وممن نص عليه وجزم به ابن مفلح، والزركشي، والبهان بن مفلح احلفيد، وكثريًا من أصحاب اإلمام 
 ذلك، وجزموا به جزًما تامًّا.أِحد نصوا على 

ومن األمثلة اليت أوردها املصنف نأخذها باالستدالل، مث نأخذ أمثلًة أخرى أوردها عدٌد من فقهاء 
 أصحاب اإلمام أِحد.
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 اللحام الحنبلي
 

 :المثال األول الذي أورده المصنف على أن الفعل ال يعم
كما يف حديث ابن عمر وغريه، "  كعبةثبت عنه أنه صلى داخل ال -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب "

ألن هذا الفعل منه صادٌق على النفل، فال نقول: إنه يدل ؛ ()فال يعم الفرض والنفلقال املصنف: 
كعبة إال يف النفل، فعملنا به على كل صالٍة تصلى، فإهنا جتوز يف الكعبة، فال جيوز الصالة يف داخل ال

ضة، وإمنا الداللة عليها بالقياس، والقياس هنا غري مقبول لعدم ورد النص، وليس النص داالًّ على الفريمب
هلا، وملصادمة القرآن، فإن ظاهر القرآن جيب استقبال الكعبة كلها  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فعل النيب 

ل لفريضة يف داخيف الفريضة، وإمنا جاز استقبال بعضها يف النافلة دون الفريضة؛ ولذا فال يصح صالة ا
 .ديٌث يؤيد ذلكالكعبة، وقد جاء ح

 المثال الثاني:
َي اهلل َعْنه  -هنا بريدة  )الراوي( ب هومراد )وقول الراوي( ما نقله املصنف قال: ، وأيب موسى -َرضم

ريدة، وقول أيب موسى، وقول ابن عباس وغريهم، إذهاب احلديث جاء من طريق األشعري، وقول ب  
 .)الراوي(؛ ولذلك عب بقوله: -اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم َصلَّى-مجاعٍة من أصحاب النيب 

هذا اللفظ الذي نقله املصنف جاء  "(بعد الشفق -عليه السالم-صلى "وقول الراوي: )قال: 
؛ أي بعد أقام العشاء حين غاب الشفق" -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن النبي "بنحوه يف الصحيح 

 صلى العشاء بعد الشفق.؛ أي )صلى(غياب الشفق، فقوله: 
 : تكلم أهل العلم عن الشفق

 :وقالوا: إن الشفق الذي يأيت بعد غروب الشمس
 قيل: إنه شفقان: أِحٌر وأبيض، والشفق األِحر يغيب قبل الشفق األبيض. -
 وقيل: إهنا ثالثة: أِحر، وأصفر، وأبيض. -

م الشفق، وإمنا هو ألحد املراد منها وعلى العموم فإن العلماء يقولون: إن املراد باحلديث ليس عمو 
 ؛ أي بعد غياب الشفق األِحر.)صلى بعد الشفق( :وهو الشفق األِحر دون ما عداه، فيحمل قوله
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 اللحام الحنبلي
 

أن أبا حنيفة استدل بعكس هذه  :التجريد[]يف  يوخالف يف هذه املسألة أبو حنيفة، ونقل القدور 
د غياب الشفق األبيض، قال القدوري: }وقد تكون بعالقاعدة، فإن أبا حنيفة يرى أن صالة العشاء 

واأللف والالم  صلى العشاء بعدما غاب الشفق" -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن النبي ": روى اجلماعة
للجنس، فيقتضي البياض واحلمرة مًعا، فال بد من غياب االثنني، فحينئٍذ يتأخر عنه{ وهذا الذي 

 نف مل يذكر خالف أيب حنيفة يف عموم الفعل.استدل به أبو حنيفة، وإن كان املص
َه  اهلل تَ َعاَل -مث أورد املصنف  أي ؛ (ل المشترك على معنيَ ْيهمَ ن حَ إال عند مَ )إيراًدا، فقال:  -َرِحم

أنه ميكن أن يكون الشخص يرى أنه ال عموم للفعل، لكن اللفظ املشرتك حيمل على معنييه مًعا، وهذا 
 إن عليه أغلب فقهاء مذهب اإلمام أِحد. الذي قدمه املصنف، وقلنا:

، فيقولون: إن الشفق يدل على الشفقني األبيض واألِحر مًعا، لكنه قد دل الدليل وبناًء على ذلك
 اخلارجي على أن املراد باحلديث الشفق األِحر ال األبيض.

له، كثير من ومن األمثلة التي أوردها فقهاء الحنابلة على هذه القاعدة في أن الفعل ال عموم 
 األحاديث التي وردت، من ذلك:

كانا يطأمها أزواجهما وهن   -اهلل عنها رضي–، وِحنة -رضي اهلل عنها–ما جاء أن أم حبيبة 
، فدلَّ ذلك على أنه ه  نكرْ ومل ي   -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-مستحاضات، وقد كان ذلك يف عهد النيب 

 أن املذهب أن املستحاضة وطؤها حمرَّم، وليس جائزًا.جيوز وطء املستحاضة، وأنتم تعلمون 
فأجاب فقهاء املذهب عن احلديث الذي ورد من وطء أم حبيبة وِحنة: أن هذا حمموٌل على أحد 
الصور: وهو عند خوف العنت، والفعل ال عموم له، فال يدل على جواز الوطء مطلًقا، مجًعا بني هذا 

 منع املستحاضة.احلدث واحلديث اآلخر الذي يدل على 
ملا صلى خلف  -رضي اهلل عنه–املسألة املشهورة يف قصة أيب بكرة  :كذلك من استدالالتهم

 -رضي اهلل عنه–باإلعادة، كما أن أبا بكرة  -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-الصف منفرًدا، ومل يأمره النيب 
أمرين، مها على قاعدة أهل العلم  حترك حركة كثريًة يف الصالة حينما دخل يف الصف األول، فجمع

: -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-قول النيب ، لجتعالن صالته باطلة، كل واحد من األمرين جتعل الصالة باطلة
 ؟-َرِضَي اهلل َعْنهُ -فبَم يجاب عن حديث أبي بكرة « فف الصَّ لْ خَ  ذ  فَ لْ ة لِ اَل  صَ اَل »
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 اللحام الحنبلي
 

اإلمام أِحد وهو ابن القيم، قال: }التحقيق أن  أجاب عنه بعض أهل العلم من فقهاء مذهب
حديث أيب بكرة هو واقعة عنٍي ال عموم هلا، فال تدل على أن صالة املنفرد خلف الصف صحيحة، 

 بل نعمل مبنطوق احلديث، ونقول: إن هذا الفعل واقعة عني حمتملة ألكثر من توجيه.
أن "بت، مع أن يف إسناده مقال: ما روي إن ث :وكذلك كثير من األحاديث التي وردت منها

"بذأقاد مسلًما  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-النبي   .ميٍّ
فقد ذهب بعض أهل العلم: إل أنه يقاد مسلم إذا قتل ذميًّا، وأجاب فقهاء املذهب: أن هذا وإن 

والغ ديلماين، صح احلديث، مع أن أِحد أنكره، وقال: إنه ال يثبت، وقال: إن هذا مما تفرد به ابن ال
هذا احلديث، لكن نقول: إن ثبت ذلك، فإنه يكون واقعة عني، وحكاية حال، فال يثبت به يثبت 

احلكم الكلي، وإمنا حمموٌل على أنه قتل ذميًّا، مث أسلم بعد ذلك، فيكون حينئٍذ مسلًما. ذكر ذلك 
 دة يف الباب.الزركشي، وعلى العموم فهذه من توجيهاهتم يف اجلمع بني األحاديث الوار 

ال يعم وقتيهما وال سَفر  (يجمع بين الصالتين في السفر -عليه السالم-كان ): وقوِله"✍
 ".النسك وغيره

َه  اهلل تَ َعاَل -قول املصنف  ؛ أي وقول الراوي، وهذا اللفظ الذي أورده املصنف هو )وقوله(: -َرِحم
كان يجمع   -لَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمصَ -أن النبي "نص حديث عند اإلمام أِحد من حديث ابن عباس، 

؛ أي )ال يعم وقتهما(يقول املصنف:  بين الصالتين في السفر المغرب والعشاء، والظهر والعصر"
فال يعم أنه جيمعهما يف وقت األول، أو يف وقت اآلخرة، أو أنه جيمعهما يف آخر وقت األول، وأول 

لذلك فإننا نقول: ليس األفضلية مجع التقدمي، وال مجع التأخري، الثانية، فليس عامًّا يف مجيع األوقات؛ و 
 وإمنا خيتلف من حاٍل إل حال.

 -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ر النيب : األفضل مجع التأخري؛ حيث أخَّ ففي الحج على سبيل المثال
 ع املغرب والعشاء، وهكذا.مج

يف سفر النسك وهو يف مىن كان يقصر وال  -َوالسَّاَلمَعَلْيهم الصَّاَلة -ألنه  )وال سفر النسك(قال: 
 جيمع، فدل على أن هذا احلديث ليس عامًّا يف كل سفٍر كان جيمع مطلًقا.
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 مع له.؛ أي وال غريه من األسفار، فإن سفر املعصية كذلك ال جي  )وغيره(قال: 
ِلدواِم الفعل  والذي ذكره القاضي وأصحابه إن كان ،وهل تكرر الجمع منه مبني على كان"✍
 ".قواًل ال يفيد التكرار[ الكفاية]وذكر في ، وتكراره

هذه القاعدة من القواعد املهمة اليت كان العلماء يكثرون من االستدالل فيها يف شرح األحاديث، 
هل تدل  )كان(كان يفعل ذلك، فقوله   -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وهي مسألة: إذا نقل الراوي أن النيب 

 على الشيء أم ال؟ -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-مة فعل النيب او لى مدع
 تدلنا على أمرين:  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-ومداومة النبي 

 .إما على الوجوب 
 أو تدل على تأكيد االستحباب. 

معىن  على التأكيد، وهذا فعله مندوب، فاملالزمة تدل على إما الوجوب أوحيث ثبت لنا أن ما 
مجع الصالة يف  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-يعين أننا نستفيد أنه  (؟)وهل تكرر الجمع منهقوله: 

 أم ال؟ )كان(؛ أي على قول الراوي: )كان مبنيًّا على كان(أسفاره كلها، 
 .أن كان لدوام الفعل وتكراره( :)وهو الذي ذكره القاضي وأصحابهذكر القول األول، 

-ء مذهب اإلمام أِحد يستدلون على استحباب الفعل واملداومة عليه مبا جاء عن النيب فقها أغلب
 أنه كان يفعله. -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

والقاضي كان يستدل هبذه القاعدة على مداومة الفعل  )قول القاضي وأصحابه(وذكر املصنف أنه 
ب ]الروايتني، والوجهني[، أو يف كتابه ]التعليقة[، ومها وتكراره يف الكثري جدًّا من املسائل سواًء يف كتا

 ا له يف الفقه.عَ بم الكتابان اللذان ط  
وأضرب لكم بعض األمثلة التي قالها في التعليقة في االستدالل على المداومة من بعض 

 . -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أحاديث النبي 
َصلَّى اهلل َعَلْيِه -أن النبي "يه عبد اهلل بن عمر : استدل حبديث سامل عن أبفعلى سبيل المثال

يدل على دوام  )كان يوتر(قال القاضي أبو يعلى، وقوله:  كان يوتر على راحلته في السفر"  -َوَسلَّم
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فهو يكون فعاًل حمكًما، وليس ى مالزمة هذا الفعل، وأنه ليس لعارض، الفعل وتكراره، فاستدل به عل
ت عليه املشقة، وإمنا كل سفٍر؛ ولذلك استدلوا به على أن الصالة على دَ جم رخصًة لسبب؛ أي حيث و  

 الراحلة مشروٌع يف السفر القصري، ويف السفر الطويل.
 تعرفون أن عندنا سفرين، عند الفقهاء يفرقون بين نوعين من السفر:

 السفر القصري. 
 والسفر الطويل. 

مع له الصالة، وتقصر ا :فالسفر الطويل  لصالة.هو الذي جت 
ال جتمع له الصالة وال تقصر، وال يفطر يف هنار رمضان، وإمنا جيوز التنفل  :بينما السفر القصير

 .على الراحلة لغري القبلة إذا قصدت السفر القصري
فالسفر الطويل هو ما كان أربعة برد، والسفر القصري هو ما كان مسافة فرسخ، هكذا ذكر فقهاؤنا 

 .-رِحة اهلل عليهم–
 ؛ أي يف كل سفٍر يوتر ولو كان قصريًا.)كان يوتر في السفر(فإن قوله:  وإذن،

َي اهلل َعْنه  -]التعليقة[ ما جاء عن علي األمثلة اليت أوردها القاضي يف  طيب، من -أن النيب  -َرضم
ك، وأُعوُذ ِبُمَعافَاِتَك اللُهمَّ ِإن ي َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخطِ »كان يقول يف وتره:   -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

ذ من ذلك أنه يستحب أن« ِصي ثَ َناًء َعَليكحْ أُ ْنَك اَل من عقوبتك، وَأُعوُذ ِبَك مِ  ر يف الوتيقال  أ خم
يدل  )كان(؛ ألن قوله: «تيْ دَ ن هَ يمَ ي فِ نِ دِ اهْ  مَّ هُ اللَّ »إضافًة حلديث احلسن بن علي هذا الدعاء، 

قد أمره أن يقوله يف  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-علي، فإن النيب ن بن سعلى املالزمة، بينما حديث احل
 وتره؛ وكالمها مستحب.

َي اهلل َعْنه  -التعليقة[: }أن حديث أيب هريرة ]مما ذكره أيًضا يف  َصلَّى -"كان النبي ، وفيه: -َرضم
 هتر يف رمضان كله؛ ألناستدل به القاضي على استحباب الو  يقنت بعد الركوع" -اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم

نت قْ كان ي َ "، أنا قلت: كان يوتر بعد الركوع يف القنوت بعد الركوع، ليس قبل الركوع، تجاء يف القنو 
وهو الدعاء يف الوتر؛ ألنه  است دل به على استحباب القنوت "بعد الركوع -َعَلْيِه الصَّاَلة َوالسَّاَلم-
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بن الشرح المختصر في أصول الفقه  10

 اللحام الحنبلي
 

يف النصف األخري من رمضان فقط، وأما فقهاء املذهب جاء عن بعض السلف أهنم إمنا كانوا يقنتون 
القنوت يف الوتر كله، يف رمضان ويف غريه، واستدلوا على ذلك مبا جاء يف احلديث، حديث  افاستحبو 

 هريرة املتقدم.أيب 
كان إذا صعد المنبر   -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-"أن النبي  :منها وغير ذلك من المواضع الكثيرة

 داوم عليه، وهكذا يف عشرات -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-قال فيستحب املداومة عليه؛ ألن النيب  م"سلَّ 
 املسائل.

ابن عليه أصحاب القاضي نص ممن  قول القاضي، وقول أصحابه()ر أنه هذا القول األول ذك
دل هبذه القاعدة يف ، فقد است[العبادات اخلمس]عقويب يف شرحه على عقيل، وأبو اخلطاب، وذكره الي

 ه ]شرح العبادات اخلمس[ املطبوعة.موضٍع أو موضعني من كتاب
ا ابن وذكره أيًضا الشيخ تقي الدين، واستدل به، واملوفق يف ]املغين[، وابن أيب عمر، وجزم به أيضً 

 مفلح يف ]اآلداب الشرعية[.
طبًعا تكلم عنها ابن دقيق  يستدل هبا كثريًا فقهاء احلنابلة،هي  ولذلك قلت لكم: هذه القاعدة

العيد يف ]إحكام األحكام[ ويرى أن هذه القاعدة ليست مطردة، ولكن فقهاء مذهب اإلمام أِحد 
 يرون يف غالب استخداماهتم أهنا مطردة.

أي قواًل آخر ال يفيد التكرار، صاحب ]الكفاية[ هو القاضي  قواًل()وذكر في ]الكفاية[ قال: 
 الكفاية قولين:فقد أطلق في أبو يعلى، 

 تفيد التكرار. اأهن 
  ٌأهنا ال تفيد التكرار.وقول : 

؛ أي ذكر قواًل من غري ترجيٍح وجزٍم به، إذ القاضي جزم )وذكر(ومل يرجح واحد من القولني، فقوله: 
القول األول، وقد أطلق اخلالف كذلك غري صاحب ]الكفاية[ أبو البكات يف بيف أغلب كتبه 

 ق اخلالف من غري ترجيح.]املسودة[، فإنه أطل
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وقضى بالشفعة فيما )، (والمخاَبرة) ،(نهي عن بيع الَغرر): نحو قول الصحابي: مسألة"✍
 ".واختاره اآلمدي وغيره خالفًا لألكثر، وجار  عندنا ، ومخاَبرة  ،  يعم كل َغَرر (لم يقسم

َصلَّى اهلل َعَلْيِه -)قول الصحابي: نهى أو قضى النبي هذه املسألة  اليت أوردها املصنف وهي 
له حكم املرفوع، وهذه تقدمت معنا حينما تكلمنا  (نهى)مر معنا أن قول الصحايب  بكذا( -َوَسلَّم

 واة فيها.، وصيغ الر -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-عن أحاديث النيب 
 تناوهلا املصنف أن قوله هذا هل يدل على العموم أم ال؟اليت هذه املسألة 

عن بيع الغرر( فهل  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-: )نهى النبي حينما قال الراوي المثال: فعلى سبيل
هذا النهي يشمل كل غرر  فيكون على عمومه، أم نقول: يحتمل أنها واقعة عين  نهى فيها النبي 

 عن غرر؟  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-
ذلك من باب واقعة العني، فيكون هذا من باب: ففهم الصحايب العموم، فحكاه عموًما، فيكون 

ال شك مقبول، لكن فهمه للصيغة هل يدل على اهلموم، فهمه للرفع  هل فهم الصحايب للصيغة تدل
على العموم أم ال؟ هذه هي املسألة اليت أوردها املصنف، مبعىن أن نقل الصحايب لصيغة العموم هل 

 تفيده، أم نقول: إهنا حمتملة؟
لم  فيما)نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر والمخابرة، وقضى بالشفعة ف: يقول املصن

 .يقسم"(
صيغة عموم، فهل تدل على بقوله: )نحو( مثل نهى، أو أمر كذلك، إذا أمر ثم جاء بعدها 

 العموم أم ال؟
الغرر، هذا عن بيع  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-نأخذ أول اجلملة، أول مجلة منها وهي هني النيب 

 هبذه الصيغة. نهى عن بيع الغرر" -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن "النبي احلديث وارد يف مسلم 

 .)بيع الغرر( واملراد ب
 )الغرر( هل هو صفٌة للبيع، أم أنه صفٌة للمبيع؟
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ن منهيًّا أغلب فقهاء املذهب وغريهم يرون أن الغرر صفٌة للبيع، فكل بيٍع يكون فيه غرٌر، فإنه يكو 
تقي الدين، وقد سبق قبل ذلك: أن الغرر إمنا هو صفةٌ للمبيع،  خعنه، وقال بعض احملققني، ومنهم الشي

 د هنى عن بيع الشيء الذي فيه غرر.ق -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فيكون النيب 
قدات فيها خماطرة، املعاأننا نقول: إن بعض البيوعات فيها خماطرة، فكثري من  والفرق بين القولين:

 -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فإن فيها خماطرة، والسبق فإن فيه خماطرة، ومع ذلك مل ينهى النيب ومنها اجلعالة 
، وإمنا هنى عن عقٍد على شيٍء فيه غرر وهو املرتدد بني أمرين كالوجود والعدم من غري ترجيح معنه

 ألحدمها أو غلبة ظن.
 بالنهي، وصيغة الصحايب هو الذي عبَّ  عن بيع الغرر( -لَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمصَ -)نهى النبي قوله: 

هذه تدل على العموم؛ ألهنا مفرٌد دخل عليها  (الغرر)؛ فلفظ )عن بيع الغرر(العموم جاءت يف قوله: 
 .قهاءللجنس، فكل غرٍر منهي عنه، وهذا الذي فهمه أغلب الف )ال(، وهي اليت تفيد االستغراق )ال(

ولذلك يقولون: }إن الغرر يف بيع غري املقدور على تسليمه داخٌل يف عموم احلديث، الغرر يف بيع 
كان مثًنا أو مثمًنا داخل يف   احلمل، وحبل احلبلة داخٌل يف عموم احلديث، البيع ما جيهل مقداره سواءً 

حلديث على : اونوم، فيقولعموم احلديث، ولذا فإن أغلب أهل العلم يستدلون هبذا احلديث على العم
يف إفرادها، دل على ختصيص  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-اديث وردت عن النيب عمومه، لكن اإلمجاع ألح

فإنه معفو عنه بإمجاع، حكى اإلمجاع أكثر من عشرة،  بدليٍل منفصل، وهو الغرر اليسري هذا اإلمجاع
 والتخصيص حمله كتب الفقه.وهو ختصيص احلديث، فاحلديث عامٌّ، لكن خمصص، 

عن املخابرة، واملراد باملخابرة هي املزارعة، وقد ثبت هنيه  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-هنيه  :النهي الثاني
َصلَّى اهلل َعَلْيِه -نهى النبي "عن املخابرة يف الصحيح من حديث رافع، فقد  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-

 ."خابرةعن الم -َوَسلَّم
  هل يفهم من ذلك النهي عن كل مزارعة؟

"كنا نزارع أربعين سنًة حتى حدثنا رافٌع بحديث هذا الذي فهمه الصحابة، فإن ابن عمر، قال: 
 ؛ أي تركنا املزارعة."المخابرة، فتركناها
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 هو كذلك. وقد أخذ الفقهاء بعموم حديث املخابرة، فقالوا:
 توجيهان: لكن لفقهاء المذهب توجيهات، أهمها

  ه اضطرابًا.أِحد ضعف هذا احلديث، وقال: إن في: أن األولالتوجيه 
 خ؛ ألن آخر : قالوا: إن ثبت احلديث، فإن هذا احلديث حمموٌل عوالتوجيه الثاني لى أنه ن سم

يف خيب أنه زاره، واستمر على ذلك فعل الصحابة  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-لنيب األمرين ل
، وخاصًة إذا كان ظهر؛ إذ لو أخطأ اخلليفة من امنسوخً  وغالًبا اخللفاء ال يفعلون شيًئا ء،واخللفا

َي اهلل َعْنه  -اخللفاء األربعة، فعمل مبنسوخ لنبهه الصحابة، مثلما فعل عثمان  حينما ظن  -َرضم
ي نسخه، الذإل احلديث  فنبهه الصحابة، فرجعمل ينسخ، « اءِ المَ  نَ اء مِ المَ  َمانَّ إِ »أن حديث 

 بَ جَ د وَ قَ ا ف َ هَ دَ هَ جَ  مَّ ع ثُ بَ رْ ا األَ هَ بِ عَ شُ  نَ يْ ب َ  سَ لَ ا جَ ذَ إِ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وهو قول النيب 
 فانعقد إمجاٌع بعد ذلك من الصحابة أن اجلماع موجٌب للغسل.« لسْ الغُ 

 : أن املخابرة:المقصود من هذا
 .قيل: إن احلديث فيه مقال -
 .ه منسوخوقيل: إن -
 ه من العموم الذي أريد به اخلصوص.وقيل: إن -

فيكون حممواًل على املزارعة على مثرة شجرة، يعين يكون نصيب صاحب الزرع جزءٌ معنٌي من الزرع، 
 وهذا منهيٌّ عنه، فال بد أن يكون جزًءا مشاًعا.

يدل  (ا لم يقسم)مهذا احلديث قوله:  (بالشفعة فيما لم يقسم" "وقضى)احلديث الثالث قوله: 
على العموم، فهل يدل على كل ما مل يقسم سواًء كان من العقار أو من غريه؟ هذا الذي حيتمله 

 العموم أم ال.
 (وكل مخابرة  )، وتقدم معنا، (كل غرر  )؛ أي تعم هذه األحاديث السابقة يقول المصنف: )يعم(

َصلَّى -املزارعة اليت تكون جبزٍء مشاٍع لفعل النيب  ااستثنينأنواع املزارعة، لكننا  فتقدم املخابرة أهنا مجيع
 .-اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم
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 اللحام الحنبلي
 

  يد به اخلصوص.رم أنه منسوخ، أو أنه من العام الذي أ   وقلنا عن هذا احلديث: إما
 لفظ ديث الذي أورده املصنف ليس فيهمشكلة؛ ألن احلهنا هذه  )وجار( :هقول )وجار (قال: 

: أن ابن احلاجب كان قد ذكر حديث آخر (الجار)ظ أن املصنف جاء بلف، قالوا: والسبب جار()ال
قضى بالشفعة  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-أن النبي "غري ثابت، فقد أورد ابن احلاجب لفظ احلديث 

 ارُ الجَ »: قال -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب  ه:، إذ احلديث إمنا لفظوهو رواية للحديث مبعناه للجار"
"قضى بالشفعة )، ومل يقل الصحايب: قضى، وإمنا لفظ احلديث فنقله ابن احلاجب باملعىن «هِ بِ َسقَ بِ  ق  حَ أَ 

وارًدا، وأتى باجلملة اليت يف األخري على  ن؛ ولذلك فإن املصنف غري احلديث إذ مل َيك  فيما لم يُقَسم"(
 .أفرادهذا فالصواب أن يقول: يعم كل احلديث الذي مل يكن وارد، فأخطأ يف هذا اجلانب؛ ول

على احلديث أو اللفظ الذي أورده ابن احلاجب، مع أنه غري ثابت،  سأشرحها بناءً  )وجار (قوله: 
لو فرضنا أن  قضى بالشفعة للجار" -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-"أن النبي ابن احلاجب أورد لفظًا وهو 

 هذا احلديث ورد وثبت.
 ن يقول: إنه يشمل كل جاٍر سواًء كان جارًا مالصًقا، أو كان اجلار جارًا مشاًعا.مَ فمن الناس  -
َصلَّى -ومنهم من يقول: ال يصدق إال على اجلار الذي يكون املشاع فقط، وحيمل قول النيب  -

 قول األعشى:على اجلار الذي يكون ملكه مشاًعا، ومنه  «هِ بِ ِبَسقَ  ْوَلىالَجاُر أَ » -اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم
 لزوجها جعلها مبثابة اجملاور، وهي ليست كذلك. ةً { فلما كانت املرأة خمالط}أجارتنا بيين فإنكم طالقٌ 

هذا أي عند احلنابلة، جزم به أكثر من واحد من أصحاب اإلمام أِحد، منهم:  )عندنا(قوله: 
أنه قول أصحاب اإلمام أِحد مجيًعا،  املوفق، والطويف، واملرداوي، بل قد قال أبو البكات اجملد بن تيمية:

 فلم حيكي خالفًا يف هذه املسألة.
 ؛ أي وغريه من األصوليني.)واختاره اآلمدي وغيره(قال: 

هنا ليس أكثر الفقهاء، وإمنا أكثر األصوليني كما  (األكثر )املراد ب )خالفًا لألكثر(مث قال املصنف: 
ثر األصوليني على خالف ذلك{، ومبثل تعبري اآلمدي  بذلك اآلمدي، فإن اآلمدي قال: }إن أكعبَّ 
 .-عليهما رِحة اهلل– الطويف، وتعبريمها دقيق عبَّ 
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إن قول الصحايب هنا ال يعم{ إمام احلرمني اجلويين، والفخر الرازي ومن تبعه، فكلهم }ممن قال: 
 ذهبوا إل هذا القول.

 الفقهاء. هذا يدلنا على أن عمل الفقهاءذكرت لكم قبل قليل: أن األكثر من األصوليني وليس من 
؛ ولذلك ذكر بعض أهل العلم وهو الطويف: }أن النزاع بني األصوليني إمنا هو على التعميم هبذه الصيغ

"قضى يف هذه املسألة حقيقته نزاٌع لفظي، إذ الذين يثبتون العموم يأخذونه من لفظ احلديث املنقول 
 "نهى عن بيع الغرر".، أو بالشفعة" -لَّمَصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوسَ -النبي 

قد ثبت عمومها بدليٍل }الصيغ، فإهنم يقولون:  لعموم يف هذهوأما األصوليون الذين ينكرون ا
فإن إمجاع السلف على العمل بعموم هذه األلفاظ، فتكون حينئٍذ  {خارجي، وهو إمجاع السلف عليه

: أن هذا األكثر كما قلت: عن ولذلك األصوب ة واحدة. كما ذكر ذلك الطويف ونَبه عليه؛جالنتي
اآلمدي والطويف: أن قول األصوليني ال قول الفقهاء، بل إن الفقهاء على طريقة املتقدمة؛ ولذلك هذه 

 من اإلشكاالت دائًما اليت يكون فيها خالف بني الفقهاء واألصوليني.
قواعدهم األصولية مناسبًة  أن أغلب أصول مذهب اإلمام أِحد تكون :والحقيقة يعني مما يلحظ

 األصول من أصحاب اإلمام أِحد هم من املتمكنني يف الفقهية، إذ أغلب الذين تكلموا علىلفروعهم 
القاضي وتالمذته كأيب اخلطاب، وابن عقيل، وابن الزاغوين يف ال  ،الفقه، بل هم من أصحاب الوجوه

زي إن وجد كتابه يف األصول كذلك، وال اجملد إن وجد، وأبو الفرج، وكأيب الفرج الشرياه األصول كتاب
 بن تيمية يف كتابه العظيم ]املسودة[، وحفيده وابنه.

واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه ال  .األكثر أن المفهوَم له عمومٌ : مسألة"✍
 ".وادعى بعضهم أن الخالف ال يتحقق، عموَم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة  ما

-املسألة من املسائل اليت حيتاجها طالب العلم كثريًا يف االستدالل والنظر يف أحاديث النيب  هذه
 وهذا هو النوع الثالث من العموم غري اللفظي. )عموم المفهوم(، وهي مسألة -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

 :مر معنا العموم غير اللفظي
 .أواًل: عموم املضمرات 



 

 

 

 

1

6 

بن الشرح المختصر في أصول الفقه  16

 اللحام الحنبلي
 

 الدرس عموم األفعال ومر معنا يف أول هذا. 
 .وهذه املسألة الثالثة وهي عموم املفاهيم، فإن املفهوم غري منطوق 

ر ؛ أي أكث)األكثر( ، املراد ب)األكثر(عندنا هنا مسألة يف قضية العموم للمفهوم، يقول املصنف: 
ؤلف يف ، وذكر امل{أنه قول أكثر أصحاب اإلمام أِحد}املرداوي:  العلماء على هذا القول، وقد ذكر

 ؛ مجهور أصحاب اإلمام أِحد.{أنه قول اجلمهور}كتابه ]القواعد[: 
هذا النقلني الذي نقلت لكم عن املرداوي، وعن املؤلف يدلنا على أهنم حيكون أن أكثر أصحاب 
 اإلمام أِحد يرون عموم األفعال، وسيأيت بعد قليل أن كثريًا من أصحاب أِحد ال يرون عموم املفاهيم.

هنا ليس كل مفهوم، وإمنا مفهوم املخالفة  )المفهوم( املراد ب ألكثر: أن المفهوم له عموم()اقوله: 
ي اإلمجاع على أن له عموم، كم فقط، دون مفهوم املوافقة؛ ألن مفهوم املوافقة داخٌل يف عموم اللفظ، ح  

ا هو يف عموم ، وإمنا اخلالف يف احلقيقة إمن{أن عموم املنطوق له عموم}: حكاه ابن مفلح إمجاًعا
 املفهوم، وسأذكر بعد ذلك أمثلة كثرية.

معىن كون أن له عموم؛ أي أنه جيوز ويصح االستدالل  )إن المفهوم له عموم(وقول املصنف: 
بعموم املفهوم على مجيع أفراده، فكل األفراد اليت تندرج حتت املفهوم يصح االستدالل به عليها، وال 

 جيوز إخراجها منه إال بدليل.
وهو مسألة  )وعلى األول(ينبين عليه أيًضا مسائل أخرى سيوردها املصنف بعد قليل عندما يقول: و 

 التخصيص.
 ي قول األكثر واجلمهور من أصحاب اإلمام أِحد.كم هذا القول األول، وقلت لكم: إنه ح  

 .)أن المفهوم ال عموم له(: وهو القول الثاني
]العمدة[،  ل اختار هذا القول يف كتابه املسمى بابن عقي )واختار ابن عقيل(يقول املصنف: 

َعزَّ -]عمدة األدلة[، بينما يف كتابه ]الواضح[ قد رجح القول األول، فإنه ذكر قول اهلل  ويسمونه ب
اك قراءة وأنتم تعلمون أن هن [6]احلجرات:﴿يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبإ  فَ َتبَ ي َُّنوا﴾: -َوَجل

قال ابن عقيل: }فخص التثبت والتبني بالفاسق، فدل على أن العدل ال يتثبت من خبه،  ثَبَُّتوا(تَ )ف َ 
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أي التثبت، قال: }وهذا دليٌل على أصلنا، وهو أن دليل اخلطاب{ يعين املفهوم، – {ذلك هوال يعتب في
العدد{ وهذا تصريٌح منه يف املفهوم هو دليل اخلطاب، }وهو أن دليل اخلطاب يعم كل حكم نقله 

 .{ل بعمومهعمَ بأن املفهوم له عموم، في  : }]الواضح[
قدامة، ونص عليه املوفق يف ]املغين[ حينما أورد  املوفق ابن )المقدسي( مراده ب )والمقدسي(قال: 

؛ «ثبَ ل الخَ مِ حْ م يَ ن لَ يْ ت َ لَّ ق ُ  الماءُ  غَ لَ ا ب َ ذَ إِ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-حديث القلتني، وهو قول النيب 
: }اخلب إمنا يدل مبنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتني، وإمنا يستدل قال الموفقأي النجاسة، 
، وقضاء حق املفهوم حيصل مبخالفة ما دون -أي على تنجيس ما نقص عن القلتني–مبفهومه هاهنا 

يف التنجيس، وهذا  فيه اجلاري والراكد رتقفما دون القلتني ي بكون القلتني ما بلغهما، وقد حصلت
{ فهذا من باب استدالل اكديأخذ حكم الر قلياًل  كاٍف، فيقول: }ال نقول: إن كل جاٍر ولو كان

 املقدسي، وهو أبو حممد يف ]املغين[.
يف أربعة  ()المفهوم ال عموم لهوأبو العباس كرر االستدالل هبذه القاعدة أن  )وأبو العباس(قال: 
 ن كتبه، فريى أن العموم ال مفهوم له، أو أكثر أيًضا.مواضع م

تقي تلميذ الشيخ اهلادي ابن عبد  وممن جزم هبذا القول من متأخري احلنابلة صاحب ]التنقيح[
الدين، فقد نص عليها يف ]التنقيح[، وجزم به أيًضا ترجيًحا ابن مفلح يف ]النكت على احملرر[، وحكاه 

 غري احلنابلة ابن دقيق العيد، والغزايل وغريهم.من مام أِحد، ونصرهم أبو اخلطاب وجًها ملذهب اإل
يعين به الشيخ تقي الدين  )واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس( إذن هذا القول الثاين قال:

وأنه يكفي فيه المخالفة )؛ أي ال عموم للمفهوم؛ أي مفهوم املخالفة، )أنه ال عموم له(ابن تيمية 
أي يف صورة واحدة نقول: عملنا باملفهوم، وال يلزم أن يكون املفهوم موجوًدا يف مجيع (؛ افي صورة  م
 األحاديث.

 :اضرب لذلك بعض األمثلة التي تندرج تحت هذا االستدالل
فالذين قالوا: إن املفهوم له  ،«رمَ أْ تَ سْ ُب تُ ي  الث َّ »أنه قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ثبت عن النيب 

يدل على أن غري « بي  الث َّ » :-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وم، وهم فقهاء املذهب قالوا: }إن قول النيب عم
فقالوا: }كل بكٍر سواء  :وبناًء عليهالثيب جيوز تزوجيها من غري استئمارها، وغري الثيب هي البكر، 
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ة اإلجبار ألبيها؛ ولذلك يقولون: إن كانت صغريًة، أو كانت كبريًة فإنه يف هذه احلال تثبت عليها والي
عملنا مبنطوقه، وعملنا مبفهومه، بل بعموم « الث َّي ُب ُتْسَتْأَمر»: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-قول النيب 

 .مفهومه
ان على الندب ال على ِحلنا االستئذ« نذَ أْ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ وَ »وملا جاءت اجلملة الثانية وهو قوله: 

مفهوم اجلملة األول، وهذا احلديث دائًما أشرحه يف أكثر من موضع، وأظن   يعارضالالوجوب؛ لكي
 أغلب اإلخوان حضر معي أكثر من موضع شرحت فيه هذا احلديث، وكيف يكون املنطوق واملفهوم.

إجبار ال والية : أن البكر تقي الدين خبينما الرواية الثانية في مذهب أحمد التي انتصر لها الشي
الث َّي ُب »فيقولون: }إن مفهوم حديث  :وبناًء عليهوإمنا والية اإلجبار تثبت على الصغرية فقط،  عليها،
يدل على أن غري الثيب سواًء كانت بكرًا كبريًة، أو بكرًا صغريًة، فنحن نأخذ بأحد صور  «ُتْسَتْأَمر

لصور يكفي، وهذا اخلالف املفهوم وهي البكر الصغرية، فنقول: إن عليها والية إجبار، فالعمل بأحد ا
 .اخلالف مبين على هذه القاعدة ابن عبد اهلادي أن مبين على هذه القاعدة بنصها، نبه على

 كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »قال:  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ما جاء عن النيب  :أيًضا من استدالالت فقهاء المذهب
: أن اجلماعة كما تعلمون أن مشهور المذهب، «ةعَ كْ َر  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »، فقوله: «ةاَل الصَّ  كَ رَ دْ أَ  دْ قَ عًة ف َ كْ َر 

والوقت يدركان بإدراك تكبرية اإلحرام فقط، ولو كان إدراكه ألقل من ذلك، فأشكل على املذهب هذا 
احلديث، وأشكل أيًضا على الشيخ تقي الدين هذا احلديث؛ ألن الشيخ تقي الدين يرى أن الوقت إمنا 

املذهب ماعة إمنا تدرك بالركعة، فالشيخ تقي الدين أخذ بعموم مفهوم هذا احلديث، و درك بالركعة، واجلي  
 به، فانقلب االستدالل من احلديث نفسه.مل يأخذوا 

َصلَّى -مبا ذكره ابن مفلح، بأن مفهوم قول النيب  :لكن أجاب فقهاء المذهب عن هذا الحديث
أن من مل يدرك الركعة مل يدرك الصالة، قال: « ةاَل الصَّ  كَ رَ دْ د أَ قَ ف َ  ةً عَ ركْ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ »: -اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

}وحنن نقول به يف بعض الصور{ أن من مل يدرك الركعة كاماًل نقول به يف بعض الصور دون مجيعها، 
 االستدالل الثاين.بفأخذ 

 عدة الثانية توجيًها هلذا احلديث.لقالإذن فابن مفلح يف ]النكت[ صار 
 :لة على هذا الحديث، وأختم به لكيال نكثر األمثلةمن األمث
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جمع في  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أنه "يف  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-احلديث املشهور عن النيب 
 مفهومه أنه يدل على جواز اجلمع للمطر."من غير مطر " ، فقوله: غير مطر ، وال سفر"

الظهرين، وجيوز اجلمع بني العشاءين.  ل: يدل إذن جيوز اجلمع بنيإن له عموًما، فقا من قال: -
 وهي رواية ضعيفة يف املذهب.

: إنه ال جيوز اجلمع إال بني العشاءين فقط يف حال املطر، وال وأما معتمد المذهب، فيقولون -
 لعشاءين.جيوز اجلمع بني الظهر والعصر، قالوا: ألن احلديث إمنا ورد عن الصحابة يف اجلمع بني ا

نقل عن ابن عمر وعن الصحابة أهنم كانوا جيمعون بني  قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: -
العشاءين، ومل ينقل أهنم كانوا جيمعون بني الظهرين، وأما احلديث هذا فإن مفهومه أنه كان جيمع 

 ين.للمطر، فال نقول بعمومه، وإمنا نقول: كان جيمع للمطر يف أحد الصور وهو بني العشاء
أنه إذا تتبعنا أغلب استدالالت املذهب، وخاصًة عند املتأخرين جند أن األقرب  ولذلك فالحقيقة

لقواعد املذهب هو القول الثاين الذي ذهب له املوفق ابن قدامة، وذهب له ابن عقيل، والشيخ تقي 
تتبع يف كثري من الدين، وابن مفلح، والشيخ حممد بن عبد اهلادي، وغريهم من فقهاء املذهب، وهذا م

 .(أن المفهوم ال عموم له)األحاديث يف توجيهاهتم: 
اآلمدي، ومن تبع اآلمدي  )بعضهم( مراده ب (ادعى بعضهم أن الخالف ال يتحقق)مث قال الشيخ: 

عموم؛ ألن النتيجة حينئٍذ المن الذين ساروا على هنجه، فإهنم ذكروا أن املفهوم املخالفة ال يتحقق له 
َه  اهلل تَ َعاَل -، ومبثل قوهلم ذهب ابن مفلح كون لفظيةً ت  .-َرِحم

فإن من نفى  ن املفهوم له عموٌم لفظيٌّ{فقد قال ابن مفلح تبًعا لكالم اآلمدي: }اخلالف يف أ
العموم كالغزايل طبًعا والشيخ تقي الدين واملوفق وغريهم أراد أن العموم مل يثبت باملنطوق به بغري توسط 

)وذكر مث ذكر كالًما أخر، لكن قول املصنف:  فيه، كما ذكره اآلمدي ومن تبعه،ف املفهوم وال خال
 يدلنا على أنه يضعف ذلك، وأن هلذه القاعدة مثرة، وهو األقرب. بعضهم(
 ".فعلى األول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام"✍

 .أي على القول بأن للمفهوم عموًما فعلى األول()فقوله: 
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 ثمرات:ذكر بعض ال
مبا خيصص به العام سواًء من املخصصات املتصلة أو املنفصلة، أو من ه : أنه جيوز ختصيصأولها

النقلية أو العقلية، وهل جيوز التخصيص بالعادة؟ وهل جيوز التخصيص بالنية؟ سيأيت إن شاء اهلل 
 التفصيل فيها يف املخصصات.

 م".ومفهومه، فهو كبعض العا ي منطوقهورفُع كله تخصيٌص أيًضا؛ إلفادة اللفظ ف"✍
حبديٍث منفصل، بدليٍل منفصل؛ وال يكون ذلك نسًخا،  ()يجوز رفع كل المفهوميقول أبًضا: 

 لماذا؟ وإمنا يكون ختصيًصا،
قال: ألن اللفظ يدل على املنطوق واملفهوم، فأراد املنطوق، وأفراد املفهوم كلها أفراٌد للفظ، فعندما 

املنطوق، فحينئٍذ ال  فإنك مل تلغي مجيع أفراد اللفظ، فإنه قد بقيت داللة ختصص مجيع أفراد املفهوم،
 يكون نسًخا.

 إذن هناك فرق بين تخصيص المنطوق، وتخصيص المفهوم:
 جيوز حىت ال يبقى شيٌء من أجزائه ومفرداته. :تخصيص المفهوم -
احد، بل ال بد أن يبقى  و ال جيوز، قيل: إل أقل اجلمع ثالثة، وقيل: إل :بينما تخصيص المنطوق -

)فهو ، فقوله: : )فهو كبعض العام(وقيل: ثالثة، وهو أقل اجلمع؛ ولذلك قال مفرد، واحد من مفرداته،
 ؛ أي أن أجزاء املفهوم بعٌض للعام، وليس جلميع مفردات العام.كبعض العام(

 مفلح وكثريون.؛ أي وغريه من أصحاب اإلمام أِحد كابن )وذكره أبو الخطاب وغيره(مث قال: 
ذكره أبو . في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ال يلزم من إضمار شيء  : سألة"م✍

 ".الخطاب وفاقًا للشافعية
 هذه المسألة لها صيغتان:

 .الصيغة اليت أوردها املصنف تبع فيها صاحب ]املسودة[ وابن مفلح 
 عطف املسألة فيقولون:  والصيغة الثانية األشهر يف كتب األصول: أهنم يعبون عن هذه

 صيص العام أم ال؟اخلاص على العام هل يقتضي خت
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أن يوجد لفٌظ عام، مث يعطف عليه لفٌظ خاص، فهل العطف هذا يكون  :إذن صورة هذه المسألة
 خمصًصا للعام، أم ليس خمصًصا له؟ 

واحد، وهو قول هذه هي املسألة، والعجيب أن مجيع كتب األصول مل متثل هلذه املسألة إال حبديٍث 
وسأذكر لكم « هدِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل ي، وَ م  ذِ ٌم بِ لِ سْ ل مُ تَ قْ  ي ُ اَل »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب 

 اإلشكال يف هذا احلديث عندما ننتهي من املسألة.
َه  اهلل تَ َعاَل -يقول الشيخ  معطوف )ال يلزم من إضمار شيء  في المعطوف أن يضمر في ال: -َرِحم

شيٍء خيصص اجلملة املعطوفة، فإن اجلملة الثانية  ر؛ أي إضما)ال يلزم من إضمار شيء (، قوله: عليه(
فيها شيءٌ خيصها جيعلها خاصًة ومقيدًة ببعض الصور ال يلزم أن  رَ مم ضْ املعطوفة على اجلملة األول إذا أ  

 يكون يف اجلملة األول مثلها.
 :أورده العلماء ذلك بالمثال الوحيد الذيلنضرب 

، وَ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وهو قول النيب  فاجلملة « هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل اَل يُقاُد مسلٌم بذميٍّ
اليت تفيد االستغراق،  )ال(هذه عامة، إذ هو مفرٌد دخل عليه « يم  ذِ م بِ لِ سْ اد مُ قَ  ي ُ اَل »األول العامة 
جلميع املسلمني، فال يقاد مسلٌم بذمي، والذمي هنا يشمل كل يعين تغرٌق سعلى أنه م فيدلنا ذلك

 سواء كان مسلًما، أو غري مسلم، فيشمل كل األفراد.
فيشمل كل كافر، الكافر الذي وغريه،  «رافِ كَ ٌم بِ لِ سْ مُ  ادُ قَ  ي ُ اَل »وقد جاء يف بعض ألفاظ احلديث: 

 وهذا هو مرادهم هنا.
 :انظر الجملة الثانية

؛ أي «هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل وَ »، يقولون: معىن قوله: «هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل وَ »نية فيها اجلملة الثا
 عهده بكافر، مثلما قلنا يف األول.ال يقاد ذو عهٍد يف 

 .«ر  افِ كَ ٌم بِ لِ سْ اد مُ قَ  ي ُ اَل »إذن اجلملة األول:  -
 معطوفٌة عليها. إل هنا واضح.؛ ألهنا «ر  افِ كَ د  بِ هْ و عَ اد ذُ قَ  ي ُ اَل » :والثانية -
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 انعقد يقولون: بالذمي، ملحقٌ  أو الذي هو الذمي، ذو العهد هو الذمي« د  هْ و عَ ذُ » :اجلملة الثانية
 به، يقاد فإنه ذميًّا قتل إذا الذمي أو معاهًدا، قتل إذا املعاهد أن معاهًدا قتل إن العهد ذو أن على اإلمجاع

 يف فخصص ،(حريب) كلمة فأضمرنا ريبٍّ،حَ  بكافرٍ  عهدٍ  ذو يقاد وال ول:فنق آخر، شيًئا نضمر نأ بد فال
 واملعاهد. الذمي ليخرج حربيًّا، بكونه الكافر الثانية اجلملة
 منها يلزم هل (الحربي )ب التخصيص وهو حربي( )كافر   كلمة الجملة هذه إضمارنا من يلزم هل

، افر  بك المسلم يقاد ال فنقول: األولى، الجملة نخصص أن  أم بالذمي يقاد فإنه عليه وبناء حربيٍّ
 ال؟

 بعض أشار فقد ذلك ومع املثال. هذا إال األصول كتب يف هلا يوجد وال فقط، املسألة هي هذه
 استئنافية. وإمنا عاطفة، ليست هنا الواو ألن نظر؛ فيه املثال هذا أن األصوليني
 يف عهدٍ  ذو ابتداءً  لتَ قْ ي    ال ًدا،وَ ق َ  ليس ابتداءً  قتلي   أن زجيو  ال أي ؛«هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل وَ » ومعىن

 القاعدة يف داخاًل  ليس احلديث هذا فيكون بكافر، عهدٍ  ذو لقتَ ي   ال تقدير باب من وليست عهده،
 بالكلية.
 للمسألة. نرجع
 .المعطوف( في شيء   إضمار من زملي )وال املصنف: يقول

ل تَ قْ  ي ُ اَل » :-َوَسلَّم َعَلْيهم  اهلل َصلَّى- النيب قول وهو عليه، املعطوف يف يضمر أن (حربيٍّ  كافر  ) مثاله:
 الثاين. يف قدرناه ما على بناءً  حريب بكافر مسلمٌ  يقتل ال نقول: أن يلزم ال «ر  افِ كَ بِ  مٌ لِ سْ مُ 

 فعيةللشا وفاقًا )وذكره ]التمهيد[، كتابه يف الكلوذاين اخلطاب بأيب يعين الخطاب( أبو )ذكره قال:
 اجلمهور. قول هو بل وغيرهم(

 ألن احلنفية يرون جواز قتل املسلم بالذمي. ؛(خالفًا للحنفية) قالوا:
 قدمية.ال وهذا أحد كتبه غري املوجودة ([والقاضي في ]الكفاية)قال: 
كم غيِر المذكور الِقَراُن بين شيئين في اللفظ ال يقتضي التسويَة بينهما في الح: مسألة"✍

 ".ذكره أبو البركات وفاقًا للحنفية والشافعية، خالفًا ألبي يوسف. إال بدليل  
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 التفسري، هذه املسألة أيًضا من املسائل املهمة اليت يكثر االستدالل هبا يف كتب احلديث، بل ويف
 (.نداللة االقترا )كتب التفسري كذلك، وأمثلتها بالعشرات، وهي املسماة عند أهل العلم ب

 ن شيئان في الذكر، فهل يقترنان في الحكم أم ال؟ رَ قْ بمعنى أن ي ُ 
 :نبدأ هبذه املسألة
َه  اهلل تَ َعاَل -يقول املصنف  القران يكون يدلنا على أن  ان(رَ )القِ  :قوله (الِقَراُن بين شيئين): -َرِحم

 لفظيًّا؛ بأن يقرتن اللفظان بالعطف بالواو وحنوها.
َه  اهلل تَ َعاَل -املصنف عب  (في اللفظ ان بين شيئينرَ )القِ قال:   :ليبني لنا أن االقرتان )اللفظ( ب -َرِحم
 َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا : -َعزَّ َوَجل-مثل قول اهلل   :تارًة يكون بني مجلتني تامتني﴿

 .[43]البقرة:﴿َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة﴾فقرن بني مجلتني تامتني  [43]البقرة:الزََّكاَة﴾
 :إحدامها تامة، واألخرى ناقصة، وميثَّل يف كالم اآلدميني بقول  وتارًة يكون بني مجلتني

امة }دخلت الدار، فاألول مجلة ت الدار فامرأيت طالٌق وعبدي حرٌّ{ إن دخلت}الرجل: 
}عبدي حرٌّ{ فهو معطوف على تتمة اجلملة األول؛ أي ناقصة والثانية فامرأيت طالٌق{، 
 فعبدي حرٌّ.إن دخلت الدار 

  َعزَّ - املفردات، وهذا كثري يف كتاب اهلل ني: القران بشيئنيالوالنوع الثالث من القران بني
 :-َوَجل

 .[196]البقرة:﴿َوأَِتم وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة﴾: -َعزَّ َوَجل-ومنه قول اهلل  -
ِميَر لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما ال ﴿َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلحَ : -س ْبَحانَه  َوتَ َعاَل -وقوله  -

، وكثرٌي منها من -َعزَّ َوَجل-وغري ذلك من األدلة الكثرية يف كتاب اهلل ، [8]النحل:تَ ْعَلُموَن﴾
 باب القران بني املفردات.

 مبعىن قرن اللفظني، والشيئني يشمل اجلملتني، ويشمل املفردين. ان(رَ )القِ إذن عرفنا 
 ان ال بد أن يكون لفظيًّا.رَ ما تقدم: أن القم يدلنا على  (بين اللفظين)نف: وقول املص
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؛ أي )غير المذكور(؛ أي يف مجيع األحكام )ال يقتضي التسوية بينهما في الحكم(يقول الشيخ: 
 .غري احلكم املذكور

 .ستويان يف احلكمفإن كانت اجلملة األول تامة، واجلملة الثانية ناقصة، أو كانتا مفردتني، فإهنما ي -
 يستويان يف احلكم املذكور.وأما إذا كانت اجلملتني تامتني فال  -
﴿َوَأِقيُموا الصَّالَة األمر  ةداللوإمنا قد يستويان يف املسألة اليت سأذكرها بعد قليل، وهي قضية  -

 إذا وجب األول هل جيب الثاين أم ال؟ .[43]البقرة:َوآُتوا الزََّكاَة﴾
 يل.سأذكره بعد قل

هو الذي باتفاق أهل العلم الذي دلت عليه اجلملة، وهو  ()غير المذكور :إذن عرفنا أن قوله
 املنطوق.

 طيب، ما هي األشياء التي قد يستوون فيها غير المذكورة؟
بشيئني أو ثالثة  أحيانًا يستدل العلماء بداللة االقرتان على احلكم التكليفي، بأن يأيت الشارع فيأمر

، أو يدل الدليل على وجوب أحدها، فيستدلون بوجوب أحدها على وجوب الباقي دلمقرتنة، وي
 الدليل على استحباب أحدها، فيستدلون باستحباب أحدها على استحباب الباقي.

وهذه أمثلته كثرية جدًّا، وأغلب األمثلة اليت سيوردها املصنف  :الحكم التكليفي :إذن األمر األول
 هي من هذا الباب.

غري املذكور يكون حكًما وضعيًّا، مثل: الصحة،  أي :االستواء في الحكم الوضعي الثاني:النوع 
 والفساد، والنجاسة، وغري ذلك.

ل يف عن البو  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-: استدالل بعض احلنابلة يف هني النيب ومن أشهر األمثلة فيه
دائم عن البول يف املاء ال -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-نيب فيقولون: إن هني ال املاء الدائم واالغتسال فيه،
 يدل على سلب الطهورية.
 ؟طيب واالغتسال فيه
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قالوا: أيًضا يدل على سلب الطهورية؛ ألن الدليل األول دل على حكم وضعي، احلكم التكليفي 
 التحرمي، واحلكم الوضعي هو سلب الطهورية للماء.

 على حكمين: إذن هذا الحديث نستدل به 
  َم األول فيحرم الثاين.ر  على احلكم التكليفي، ح 
 تسلب الطهورية يف الثاين. وهكذا. هلكم الوضعي: سلب طهورية األول، احل 

 من األمور التي أيًضا تتعلق به قضية العموم والخصوص:
لثاني ألول هو العام، واف شيئان أحدهما كان عاًما، واآلخر كان خاصًّا، بمعنى أن اطِ فلو عُ 

 هو الخاص، فهل يكون المعطوف عليه الخاص، فهل يأخذ العموم حكم الخاص أم ال؟
)وال يلزم من إضمار شيء  :هذه املسألة شبيهة باملسألة املتقدمة اليت تكلم عنها املصنف يف قوله

 في المعطوف أن يضمر المعطوف عليه(.
حلكم التكليفي والوضعي، ايشمل  )ال يقتضي التسوية بينهما في الحكم(ن قول: ذطيب، إ

خارجي يدل على  ؛ أي غري املذكور يف النص إال بدليلٍ )غير المذكور(، اواخلصوص وغريهوالعموم 
 االشرتاك يف العلة، وقد يكون دليل يدل على هذا احلكم.األدلة كثرية جدًّا قد تكون األدلة ذلك، وهذه 

جزم أبو البكات أن هذا هو مذهب احلنابلة  يعين اجملد بن تيمية، وقد ؛)ذكره أبو البركات(قال: 
 القرتان ليست معتبة.أن داللة ا

رر[، الشيخ حممد بن مفلح يف ]حاشيته على احمل :وممن جزم بذلك وأنه ليس مذهب اإلمام أِحد
أن كل أصحاب اإلمام أِحد على  :لنا، بل جزم ابن قاضي اجلبل امذهبً فجزم أن داللة االقرتان ليست 

 بداللة االقرتان. عدم العمل
؛ يعين صاحب أيب حنيفة، فإن أبا )خالفًا ألبي يوسف(وقال:  :القول الثاني أورده المصنف

 .، وقد وافق أبا يوسف مجٌع من العلماء{إن داللة االقرتان حجة}يوسف قال: 
فمن أصحاب مالك نقل الباجي يف كتابه ]اإلشارة[: أن القاضي عبد الوهاب، ويسمونه ابن نصر، 

  ماذا قلت ذلك؟ل
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، يظنه حممد {قال ابن نصر}ألين وجدت أن بعض املعاصرين يرى يف كالم الباجي عندما يقول: 
بن نصر املروزي، وقد وقفت هذا عند أكثر من شخص من املعاصرين، املالكية إذا قالوا: ابن نصر، 

 فيعنون به القاضي عبد الوهاب.
ت هذ القاعدة بَ سم ل هبذه القاعدة يف كتبه، وقد ن  ذكر الباجي: أن ابن نصٍر كان يكثر باالستدال

﴿َواْلَخْيَل : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل بلإلمام مالك حينما استدل على إباحة أو حترمي بعض احليوانات 
قرتان، ل أن اخليل ال جيوز أكله استدالاًل بداللة االقم فقد ن   [8]النحل:َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة﴾

 ت عن مالك.لَ قم ن  
ايف، وهذان الرجالن هلما مكانة، فإن كالمهم يف املزين وغريه، والسري  :من الشافعيةوممن قال به 

لف ه خيت، وشرحايف شرح الرسالة للشافعيطريقة باقي الشافعية، وذلك أن السري األصول خيتلف عن 
دل أنه النقول املوجودة من هذا الشرح تايف يف شرحه للرسالة حسب عن طريقة املتكلمني، بل إن السري 

 شرحه على طريقة الفقهاء وبنفسهم.
ايف وال املزين بطريقة املتكلمني اليت رد عليها السري ال على طريقة الفقهاء، ومل يتأثر واملزين كذلك 

السمعاين يف كتاب ]قواطع األدلة[؛ ولذلك نقول: فإن كتب األصول اليت على طريقة الشافعية ليست 
، والكالم املنقول [الرسالة]ايف يف شرحه ظفر السمعاين يف ]القواطع[، والسري لًكا واحًدا، بل إن أبو املمس

عن املزين يف بعض كتبه يف األصول، ومثله بعض كالم أيب إسحاق الشريازي، وخاصةً يف كتابه ]التبصرة[ 
، وخاصة تكلمني يف اجلملةشرح اللمع[ كله يدل على مسلك خيلف عن طريقة امل]ونوًعا ما أيًضا يف 
  اجلملة، وليس كطريقة أولئك.الشريازي يعين يف

اعي رَّ ة[، مع أن اجل  دَّ القاضي أبو يعلى، فقد قال به وانتصر له يف ]الع   :قال بهذا القول من الحنابلة
 أنه قال خبالفه يف كتبه األخرى، وممن قال به أيًضا احللواين، فقد ذهب هلذا القول.نقل 

ابن القيم، فقد حبث مبحثًا لطيًفا مجياًل يف كتابه ]بدائع الفوائد[، وبنيَّ  :بين هذين القولينوتوسط 
أن داللة االقرتان ال نقول: أهنا حجة مطلًقا، وال نقول: إهنا ملغية مطلًقا، بل نقول: إن داللة االقرتان 

 :ختتلف من حاٍل إل حال
 فتارًة تكون قويًة يف االحتجاج. -
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بن الشرح المختصر في أصول الفقه  27

 اللحام الحنبلي
 

 تكون ضعيفًة.وتارًة  -
 وتارًة تكون وسطًا بني القوي، وبني الضعيف. -

إذا مجع املقرتنني لفٌظ اشرتكا يف إطالقه، وافرتقا }يقول:  وذكر لذلك أمثلة، فعلى سبيل المثال:
م لِ سْ ل مُ ى كُ لَ قٌّ عَ حَ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ل لذلك بقول النيب ، ومثَّ {يف تفصيله قويت الداللة

فقد اشرتك الثالثة يف إطالق لفظ }قال: « هتِ يِ بَ  يبِ طِ  نْ مِ  سَّ مَ يَ اك، وَ تَ سْ يَ ة وَ عَ مْ م الجُ وْ ل ي َ سِ تَ غْ ي َ  نْ أَ 
وهذا يعين قوي }: {، قاليف اثنني منها، كان يف الثالث مستحبًّا ااحلق عليه، فإذا كان احلق مستحبًّ 

 .{االستدالل بداللة االقرتانيف جدًّا 
 د يكون يف بعضها قبول، ويف بعضها غري قبول.وذكر أمثلة أخرى ق

)عند تعدد الجمل واستقالل كل مث ذكر املوضع الذي يكون فيه داللة االقرتان ضعيفة فقال: 
-ديث عندما تكون كل مجلة منفردة، كقول النيب املسألة اليت ذكرناه يف بداية احل واحدة  منها نفسها(
 اَل »، وقوله: «ةابَ نَ جَ  نْ مِ  يهِ ل فِ سِ تَ غْ  ي َ اَل م، وَ ائِ الدَّ  ي الماءِ م فِ كُ دَ حَ ولن أَ بُ ي َ  اَل »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

كر كالًما طوياًل يف هذه املسألة، وذكر الوسط ذ مث « هِ دِ هْ ي عَ د  فِ هْ و عَ  ذُ اَل ، وَ ر  افِ كَ ٌن بِ مِ ؤْ ل مُ تَ قْ ي ُ 
 [.]العمدة بينهما. وأقره على هذا التفصيل السفَّاريين يف شرحه ل

﴿يَا أَي  َها نحو  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-الخطاب الخاص بالنبي : مسألة"✍
تميمي وأبي الخطاب وأكثر خالفًا لل ،ة إال بدليل  َيخص ه عند األكثرعام لألم [1:المزمل]اْلُمزَّم ُل﴾

 ة".الشافعي
؛ )الخطاب الخاص( ، ومرادنا ب-َسلَّمَصلَّى اهلل َعَلْيهم وَ -هذه املسألة متعلقة باخلطاب اخلاص بالنيب 
-نبيه حممد  -َعزَّ َوَجل-، وخاطب به اهلل -َعزَّ َوَجل-أي اللفظ الذي جاء يف الكتاب يف كتاب اهلل 

ث  ُر﴾، [1:املزمل]﴿يَا أَي  َها اْلُمزَّم ُل﴾، كقوله: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم  .[1]املدثر:﴿يَا أَي  َها اْلُمدَّ
 .لك من املسائل، وقبل أن نذكر اخلالف الذي أورده املصنف ال بد أن نبني حمل اخلالفوغري ذ

 إذ أهل العلم ذكروا أن هذه المسألة على صور  متعددة:
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 اللحام الحنبلي
 

 :قد دل الدليل،  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-إذا كان اخلطاب املوجه للنيب  الصورة األولى
مثل: أن يكون احلكم ال ميكن  -اهلل َعَلْيهم َوَسلَّمَصلَّى -وجاءت القرينة على اختصاصه به 

 نزاٍع ال يتعداه إل أمته. أن يشاركه فيه، فإنه بال
نذار اإلوليس  [2-1]املدثر:﴾(2)ُقْم فَأَنِذْر  (1)﴿يَا أَي  َها اْلُمدَّث  رُ : -َعزَّ َوَجل-قول اهلل  :ومثال ذلك

 .-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ن خصائصه الذي مبعىن تبليغ الرسالة باملعىن العام إال م
 ال ميكن إرادة النيب  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-: أن يكون اخلطاب اخلاص بالنيب الحالة الثانية

 لرتاد به أمته دونه. -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-به، وإمنا ذكر  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-
﴿لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن : -َعزَّ َوَجل- قول اهلل ومثال ذلك:

قد عصمه  -َعزَّ َوَجل-مل يرد منه الشرك؛ ألن اهلل  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فالنيب  [65]الزمر:اْلَخاِسرِيَن﴾
أو  ال، ما أدري تكلمنا عنهمن الكبائر وأكب الكبائر الشرك باهلل، وحنن نعلم تذكر يف كتب األصو 

فقهائنا: ا يف كتب االعتقاد أن أغلب املنقول عند ستأيت: أن مما يذكرونه يف كتب األصول ويوردوهنا أيضً 
ت كتب قدميًا فَ لر أ  وَ { أن األنبياء معصومون من الكبائر فقط دون الصغائر، فقد تقع الصغائر منهم}

 ب.ا النوع الثاين من أنواع اخلطاهذإذن وحديثًا يف مسألة العصمة لألنبياء. 
 :أن توجد قرينٌة تدل على دخول أمته يف اخلطاب معه، وال شك أن وجود  النوع الثالث

 القرينة يعين يدل على ذلك.
﴿يا أيها النَِّبي  ِإَذا طَلَّْقُتُم الن َساءَ َفطَل ُقوُهنَّ : -َعزَّ َوَجل-: قول اهلل ومن أمثلة ما تدل القرينة عليه

ِتِهنَّ﴾لِ   ريًة، سواًء متصلًة أو منفصلة.وقد جاءت القرائن كث [1]الطالق:ِعدَّ
لى أنه للنيب ولغريه وهي مجع تدل ع [1]الطالق:﴿ِإَذا طَلَّْقُتُم﴾: -َعزَّ َوَجل-يف قول اهلل  :فالمتصلة
 من املؤمنني.

"في قُبِل ويقول:  استدالل الصحابة، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقرأ هذه اآلية :والمنفصلة
 عدتهن طاهرات  أو حامالت".
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 اللحام الحنبلي
 

 يعين أوردها بعض أهل العلم وهي مبنية على  :رابعة التي أوردها أهل العلمالصورة ال
َصلَّى -التفسري اخلالف فيها هي عكس السابقة، أن ترد القرينة اليت تدل على اختصاصه 

 [6]املدثر:﴿َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر﴾: - َوَجلَعزَّ -به، ومثلوا لذلك بقول اهلل  -اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم
 .قامت القرينة بذلكحيث  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-فهذه خاصة بالنيب 

 ما عدا هذه الصور الثالثة أو األربعة السابقة فإهنا هي حمل اخلالف الذي أورده املصنف.
اخلاص باعتبار الصيغة، وليس املراد يعين املوجه له، ف )الخطاب الخاص بالنبي(قول املصنف: 

 اخلاص باعتبار احلكم؛ ألن اخلالف إمنا هو متعلٌق يف احلكم.
أي ؛ عامٌّ لألمة() قال:( [2-1:املزمل]﴾(2) ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل  (1) ﴿يَا أَي  َها اْلُمزَّم لُ )نحو قال: 

ذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء احلنابلة ممن جزم به القاضي ، وه-َعَلْيهم الصَّاَلة  َوالسَّاَلم-له وألمته معه 
أبو يعلى، وابن عقيل، والشيخ تقي الدين يف أكثر من موضع، وابن احلافظ يف ]التذكرة[، وأخذوا ذلك 

ل عن رجٍل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو ئم إلمام أِحد، فقد قالت رواية أيب طالب ملا س  لمن كالم 
 ِحد: }إن أكله عليه كفارة{ عليَّ حرام، فقال أ

اًل سَ عَ  تُ بْ رَ شَ  لْ ، بَ اَل » "نشم منك رائحة معافير، قال:حديث عائشة وحفصة ملا قالتا للنيب:  -
 [1]التحرمي:﴿يَا أَي  َها النَِّبي  ِلَم ُتَحر ُم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك﴾فأنزل اهلل: « ودعُ أَ  نْ لَ وَ 

هو و  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ل أِحد حبديٍث أصل اخلطاب فيه للنيب إمنا كان قد شرب عساًل، فاستدو 
 ،[1]التحرمي:﴿يَا أَي  َها النَِّبي  ِلَم ُتَحر ُم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك﴾: -َعزَّ َوَجل-قول اهلل 

 .[2]التحرمي:﴾َلُكْم َتِحلََّة أَْيَماِنُكمْ  َرَض اللَّهُ ﴿َقْد ف َ مث قال يف آخره 
هنا أبو احلسن؛ ألن املصنف أحيانًا يطلق  )التميمي( املراد ب )خالفًا للتميمي(قال املصنف: 

به أبو احلسن ويراد به أبو احلسن، وأحيانًا يراد به أبو حممد، وأحيانًا أبو الفضل، هنا املراد  (التميمي)
 ضي أبو يعلى يف ]العدة[، وأيب اخلطاب يف ]التمهيد[، وأكثر الشافعية.احلسن القا نقل قول أيب

قول أكثر الشافعية،  ينازع على أنه يعين كذا قاله هو، ولكن بعضهم )أكثر الشافعية(قول املصنف: 
وإمنا هو قول بعض الشافعية، وهو األصوب، أنه قول بعض الشافعية، وهي عبارة صاحب ]املسودة[، 
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 اللحام الحنبلي
 

ن أغلب الشافعية إمنا يستدلون أو يذكرون يف كتب األصول األول، وكذلك يذكروهنا يف كتب الفروع فإ
 الفقهية عند االستدالالت.

 "؟-َعَلْيِه الصَّاَلة َوالسَّاَلم-اهلل للصحابة هل يعمه  كذا عند توجه خطابو "✍
ؤمها واحد يف االستدالل ؛ أي وكذا اخلالف، فيكون احلكم يف املسألتني واحد، وبنا)وكذا(يقول: 

﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم : -َعزَّ َوَجل-أيًضا عند توجه خطاب اهلل تعال للصحابة؛ يعين مثل قول اهلل 
من أمواهلم هم، فهذا يدل على أن اخلطاب موجٌه للصحابة، لكن نقول: هو ، [103]التوبة:َصَدَقًة﴾

 كثر.األعامٌّ لألمة عند من رأى عمومه، وهو قول 
 دْ اهلل قَ  نَّ إِ » ،«مكُ يْ لَ عَ  ضَ رَ ف َ  دْ اهلل قَ  نَّ إِ »: -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-كل ما قال فيه النيب   :ومثله

يكون للصحابة يكون عامًّا عند  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-النيب   من، فكل خطابٍ «مكُ يْ لَ عَ  بَ جَ وْ أَ 
 ، ويعم غريه.-مَعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَل -األكثر، فيعمه 
 ".على أنه ال يأمر نفسه كالسيد مع عبيده النفي هنا عن األكثر؛ بناءً [ الواضح]وفي "✍

وكذا عند )هذا النقل عن ]الواضح[ مؤداه عكس حكاية اخلالف، فإن ما نقله أول، وهو قوله: 
أن قول األكثر أنه فقد حكى  ؟(-َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-توجه خطاب اهلل للصحابة هل يعمه 

 أن قول األكثر عدم عمومه للمتكلم. [:الواضح]يعم، ولكن نقل يف 
 فهو جمرد حكاية خالف ما هو قول األكثر. )بناءً على أنه ال يأمر نفسه كالسيد مع عبيده(وقال: 
يه إلى أمته، يخرج على الخالف في الخطاب  -عليه السالم-وحكم فعله "✍ في تعد 

 ".األكثر المتوجه إليه عند
 لألفراد: -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم-هذه المسألة هي مسألة عموم أفعال النبي 

شيًئا، هل نقول: إنه جيوز لغريه من األمة أن يفعل  -َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-مبعىن أنه إذا فعل النيب 
 ؟مثل فعله
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 اللحام الحنبلي
 

هل تدل على اإلباحة وهذه بإمجاع؟ وهل  -َوَسلَّم َصلَّى اهلل  َعَلْيهم -سبق معنا داللة فعل النيب  دوق
عندما تكلمنا يف السنة على داللة فعل النيب  اتدل على الندب أم على الوجوب؟ وذكرنا احلديث عنه

 أقسام يف ذلك املوضع. ، وقسمناها إل مخسة-َصلَّى اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم-
 أنه تدل على اإلباحة. -َلْيهم َوَسلَّمَصلَّى اهلل عَ -لكن أقل ما تدل عليه أفعال النيب 

 عامٌّ ألمته أم خاصٌّ به؟  -َعَلْيِه الصَّاَلة َوالسَّاَلم-وهذه المسألة تقول: هل فعله 
 فيه. ، هذا هو الذي أورد املصنف الكالمطبًعا حمل ذلك حيث مل يرد الدليل على ختصيصه به

 أنه ال خيتص به، وإمنا يتعداه إل أمته. ؛ يعين يف حكم)وحكم فعله في تعديه إلى أمته(فقال: 
؛ أي عند أكثر األصوليني، فيكون فيه ج على الخالف المتوجه إليه عند األكثر()يخرَّ قال: 

 قوالن:
أغلب فقهاء مذهب  : أنه يتعدى ألمته، وهو قول األكثر، وهو الذي نص عليهالقول األول -

 اإلمام أِحد.
 ألمته. -هم الصَّاَلة َوالسَّاَلمَعَليْ -تعدى فعله إنه ال يوقيل:  -

ف مرًة عن الصالة، فأمَّ باملسلمني أبو بكر ختلَّ  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن النيب  من أمثلة ذلك:
َي اهلل َعْنه  - َصلَّى اهلل َعَلْيهم -فتأخر أبو بكٍر وأمَّ النيب  رَ ضَ حَ  -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم- إنه ، مث-َرضم
 بالناس. -َسلَّموَ 

ن هذا احلديث أشكل على كثرٍي من لنعلم أ :وقبل أن أبدأ في وجه االستدالل من هذا الحديث
 فقهاء مذهب اإلمام أِحد: 

هو اإلمام، وأبو بكر مأموم، أم أن اللي  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-من الذي صلى؟ هل النبي 
 فبقيت إمامة  -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-أم بالناس هو أبو بكر، وكان يقتدي بالنبي 

 أبي بكر؟
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بن الشرح المختصر في أصول الفقه  32

 اللحام الحنبلي
 

 بن اجلوزي يف رده على ابن عبدت فيها كتب مفردة طبع منها كتاٌب واحد، وهو كتاب افَ لر وقد أ  
َصلَّى اهلل َعَلْيهم -املغيث، فإن ابن عبد املغيث يرى أن الذي أمَّ بالناس إمنا هو أبو بكر، وكان النيب 

 .بكر، ومل يرتك اإلمامة ي وهو يتابعه، فتبقى إمامة أيبيصل -َوَسلَّم
لو أردت }فرد عليه ابن اجلوزي، وقد نقل عن ابن اجلوزي أنه قال يف كتابه هذا وهو مطبوع، قال: 

َي اهلل َعْنه  -مؤمتًّا بأيب بكر الصديق بقي  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-الشرف لقلت: إن النيب  ؛ ألن -َرضم
هذا كالم  {احلق والدليل مقدٌم على كل شيء}فإنه من ذرية أيب بكر، ولكن نقول:  جدي{ أبا بكر
 .اجلوزي

-أن الذي أم الناس حينما حضر هو النيب  :لكن على العموم أغلب املشهور يف كتاب احلنابلة
 وليس أبو بكر. -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم

ف شخًصا مث حضر، هل له أن يقوم هو بإمتام مام إذا استخلطيب، نأخذ من هذا وهو أن اإل
 م تكبرية اإلحرام؟حيث افتتح هبف مستمرًّا يف صالته، الصالة، أم يبقى املستخلَ 

 هذا عندهم خمرٌج على هذه املسألة. -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ونقول: إن هذا احلديث من خصائصه 
 والمذهب فيه ثالث روايات:

 :املغين[ ونص عليها أِحد، ]ليس لإلمام ذلك، وهو الذي قدمه صاحب أنه  الرواية األولى
 .{-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-وقال: }ليس ألحٍد أن كما فعل النيب 

 :اية أيبرو على ذلك ألنه، طبًعا يف ، نص عليها أِحد، وبنوا {أن جيوز ذلك} والثاني 
بر اإلمام، وجيلس إل جنب اإلمام إنه يك}، وقالوا: ، واألول يف رواية أيب داوداحلارث
 .{ف، ويستمر بعده بعد ذلكاملستخلَ 

  ومن كان مثله، كاإلمام  ،-َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-أن هذا إمنا خاصٌّ بالنيب  القول الثالث:و
 ه، إمام املسلمني الوالية العظمى.ى باملقتد

وهذا الذي مشى عليه أغلب  كثر(إليه عند األالمتوجه في الخطاب  خالف)يخرج على ال قال:
 جوا ذلك.املسودة[ وغريه فقد خرَّ ]احلنابلة، منهم صاحب 
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 اللحام الحنبلي
 

مل يتعدى إنه أي وإن قالوا:  (قالوا: يتعدى فعلهفوغيره )يعين اجلويين  (وفرق أبو المعالي)قال: 
 هناك، فإنه يتعدى هنا.

 ".فيه الخالف السابقلواحد من األمة، هل يعمَّ غيَره؟  -عليه السالم-خطابه : مسألة"✍
املراد بذلك حيث مل يرد دليل على ختصيص  (-َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلم-خطابه لواحد من األمة )

زئك وال جت  ذل  زئ أحًدا بعدك.ك الرجل هبذا اخلطاب، كأن يقول: جت 
إمنا كان  -هم َوَسلَّمَصلَّى اهلل َعَليْ -املراد به واحد من الصحابة؛ ألن النيب  )لواحد من األمة(وقوله: 

 .-َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم-خياطب أصحابه 
اخلالف السابق؛  هصنف أن فيملأي غريه من الصحابة ومن بعدهم، ذكر ا هل يعم غيره؟()وقوله: 

( وهو ملحٌق ؟يعم األمة -َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم-هل الخطاب الخاص بالنبي ) :أي اخلالف السابق
 قبله. بالذي

 : أنه يكون عامًّا مثل املسائل السابقة.واملعتمد يف مذهب اإلمام أِحد كما صححه املرداوي وغريه
 ".وهنا متَّبع ،عقبلها لفهم االتباع؛ ألنه متَّب وعند الحنفية ال يعم؛ ألنه عمَّ في التي"✍

َصلَّى -اخلاص بالنيب اخلطاب  وهي مسألة وعند الحنفية ال يعم؛ ألنه عمَّ في التي قبلها()يقول: 
ألنه )يف أفعاله؛  -َصلَّى اهلل َعَلْيهم َوَسلَّم-ألن األصل االتباع للنيب  ؛(لفهم االتباع) -اهلل  َعَلْيهم َوَسلَّم

َصلَّى اهلل َعَلْيهم -أي الصحايب متبٌع ألمر النيب  ؛(ٌع؛ هنابِ تَّ وهنا هو مُ )، -َعَلْيهم الصَّاَلة َوالسَّاَلم- (متبع
 فال يكون كذلك. -مَوَسلَّ 

 ".واختار أبو المعالي يعم هنا"✍
فيكون عامًّا كذلك، وهذا القول قال به اجلويين،  يعم هنا()هو اجلويين  واختار أبو المعالي()قال: 

 اخلطاب مل يقل بذلك. }فيه نظر{ فإن أباونقل عن أيب اخلطاب، ولكن ابن مفلح قال: 
 ".وال بالعكس إجماًعاجمع الرجال ال يعم النساء، : سألةم"✍
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 اللحام الحنبلي
 

بدأ يتكلم املصنف يف هذه املسألة ولعلنا نقف عندها، وهي مسألة صيغ اجلمع اليت تكون خاصًة 
بالرجال دون النساء، وصيغ العموم اليت تشمل الرجال والنساء مًعا، إذن فهذه املسألة متعلقة بدخول 

 النساء يف خطاب الرجال العام، أو خطاب الذكور العام.
وهو اجلمع الذي يكون خمتصًّا بالرجال للذكور،  جمع الرجال(): سألة  أوردها المصنف قولهأول م

الذكور، فإنه  الرجال()على الرجال، فقوله:  إمجاًعا؛ ألنه دالٌّ  ال يعم النساَء()كلفظة الرجال، قال: 
 خاصٌّ هبم دون ما عداهم.

البن من اجلموع اخلاصة بالرجال، خبالف األبناء، فإن لفظ ا :ومن األمثلة التي تكون خاصًة كذلك
 .[األوقاف]األوالد، فإن األوالد ليس خاصًّا بالذكور، وهذه مسألة دائًما تشتهر وخاصًة يف كتاب 

كذلك اجلمع اخلاص بالنساء ال يعم الرجال، فالبنات والنساء ال يعم الذكور،   وال بالعكس()قال: 
 يف بعض النصوص الشرعية. يوجدالوصايا وغريهم، وقد وأغلب ما يستخدم هذا يف ألفاظ الواقفني و 

 ".ويعم الناُس ونحُوه الجميَع إجماًعا"✍
 أيًضا هذه داخلة فيها. فإنه يعم الجميع إجماًعا()من األلفاظ،  الناس ونحوه()إذا جاء بلفظ 

أكثر نحو المسلمين وفعلوا، مما يُ َغلَّْب فيه المذكُر يعم النساَء تبًعا، عند أصحابنا و و "✍
 ".الحنفية خالفًا ألبي الخطاب واألكثر

مما يغلَُّب )باإلضمار هنا  فعلوا()لفظة املسلمني، أو املؤمنني، أو قوله:  ونحو المسلمين()قوله: 
ويقابله املسلمات، لكن قد يستخدم  المسلمين()؛ يعين أنه غالًبا يستخدم فيه لفظ املذكر فيه المذكر(

 ناث مًعا.أحيانًا املسلمني للذكور واإل
﴿ِإنَّ  ينئٍذ إذا دل الدليل عدم دخوهلمال استقالاًل؛ ألنه جيوز ح (يعم النساء تبًعا)قال الشيخ: 

فدل على أن املسلمني هنا ال يدخل فيها النساء لوجود التمييز ، [35]األحزاب:﴾اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماتِ 
 بينهما.
، وهو قول أكثر أصحاب اإلمام أِحد، وممن جزم أصحاب اإلمام أِحد؛ أي )عند أصحابنا( قال:

 به القاضي أبو يعلى، وأكثر أصحاب اإلمام أِحد ينصون على ذلك.
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 اللحام الحنبلي
 

واملراد حيث قال يف ]التمهيد[ بعدما نقل قول شيخه، فقال: }قال  خالفًا ألبي الخطاب()قال: 
اخلطاب ألكثر الفقهاء  شيخنا: يدخل املؤنث يف ذلك{ وقال أكثر الفقهاء واملتكلمني؛ أي نسبه أبو

 واملتكلمني، ال يدخل املؤنث يف ذلك، وهو األقوى عندنا.
}ولكن ننصر قول شيخنا{ فتعبري أيب اخلطاب حينما  ثم قال أبو الخطاب كلمة جميلة، قال:

قال: }ولكن ننصر قول شيخنا{ يدل على أن الكتب اليت تفرد يف تقرير املذهب أصواًل أو فروًعا، 
ريرها أن تكون على املذهب املعتمد، والقاضي هو اختياره يف الغالب يف تلك املرحلة، فاألصل يف تق

فإنه ، وأما ما أراه اجتهاًدا، فإين ؛ ألنه هو املذهبهو املذهب، فقال: }أنصر قول شيخنا وتلك الفرتة
 .{أوردته وذكرته، ومل ي ورد االنتصار له

 املراد باألكثر أكثر الفقهاء واملتكلمني.تقدم من كالم أيب اخلطاب أن  واألكثر()قوله: 
 ".عام للذكر واألنثى [178]البقرة:﴿اْلُحر  بِاْلُحر ﴾: احتج أصحابنا بأن قولهو "✍

﴿اْلُحر  : -َعزَّ َوَجلَّ -أن قول اهلل )بانعقاد اإلمجاع على  احتج أصحابنا()قال: 
ق غالًبا ويراد به الذكر، ألنه يطلق يف مقابل واحلر قد يطليشمل الذكر واألنثى(  [178]البقرة:بِاْلُحر ﴾

 األنثى، فيقال: احلر واحلرة، ولكنه أحيانًا يشمل االثنني.
د هبا بإمجاع أهل العلم الذكر واألنثى سواء، فيقاد الذكر باألنثى، واألنثى  وهذه اآلية اليت وردت ق صم

 نثى، والذكر بالذكر.األبالذكر، واألنثى ب
وخص ، فالتكفير في قتلها قياًسا، ال يقع مؤمن على أنثى[: واضحال]وفي القياس من "✍

 ."خوة، فعدَّاه القياسون إلى األخوات بالمعنىاهلل تعالى الحجب باإل
أي يف مبحث القياس، وذلك أن ابن عقيل  وفي القياس()، قوله: وفي القياس()يقول املصنف: 

احلكم إمنا ياس[ يعين ذكر أن الداللة على عقد فصاًل مسى هذا الفصل ]مسائل يف الشرع طريقها الق
؛ أي من كتاب ]الواضح[، من ]الواضح[(( )وفي القياس)قوله: هو من طريق القياس، هذا معىن 

 وهو يف اجمللد الثاين.
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 اللحام الحنبلي
 

فالتكفير في قتلها )؛ أي أن لفظة املؤمن ال تقع على األنثى، ال يقع مؤمٌن على أنثى()قال: 
﴿َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً فَ َتْحرِيُر رَقَ َبة  ُمْؤِمَنة  َوِديَةٌ ُمَسلََّمٌة : -َعزَّ َوَجلَّ -هلل معىن ذلك أن قول ا قياًسا(

هذه هي اليت أرادها  ﴿ُمْؤِمًنا﴾لفظة  [92]النساء:﴿َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمًنا﴾فقوله: ، [92]النساء:ِإَلى َأْهِلِه﴾
أهنا تطلق على الذكر }يقول ابن عقيل: هنا  )مؤمٌن( فقوله: )مؤمن ال يقع مؤمٌن(املصنف يف قوله: 

؛ ولذلك قال: هي نكرةٌ ال يعم الذكر واألنثى، ووجب يف قتل {ال على األنثى، وإمنا قيس عليها األنثى
وهذا يدل على أن ابن عقيل يرى يف هذا االستدالل القول الثاين  املؤمنة،حترير رقبة قياًسا على  ةاملؤمن

 بو اخلطاب، فابن عقيل مييل لقول أيب اخلطاب.الذي ذهب إليه أ
 اسون إلى األخوات بالمعنى(خوة، فعدَّاه القيَّ خص اهلل تعالى الحجب باإلو )اجلملة الثانية قوله: 

﴿فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُم ِه : -َعزَّ َوَجل-من كالم ابن عقيل، وذلك يف قول اهلل أيًضا هذا 
ابل أخوات، وقد يطلق قاملهذا مجع يغلَّب فيه الذكر؛ ألنه يأيت يف  )إخوة(ف  [11]النساء:الس ُدُس﴾

 عليهما مًعا.
يدل على الذكورة  [11]النساء:﴿فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة﴾: -َعزَّ َوَجل-فابن عقيل يقول: إن قول اهلل 

 عىن كالمه السابق.وهذا م إلى األخوات بالمعنى( ونالقائس)فعداه فقط، قال ابن عقيل هبذا النص 

 ".األخوة والعمومة للذكر واألنثى: [نىغالم]وفي الوقف من "✍
)من ]المغني[ األخوة والعمومة للذكر يف باب الوقف و ؛ أي )وفي الوقف(قول املصنف: 

 .واألنثى(
أورد ابن قدامة هذه المسألة عندما ذكر الشخص إذا أوقف على إخوته، أو أوقف على 

 كور واإلناث مًعا؟ أعمامه، فهل يعم الذ 
 رجح هو وتبعه ابن أخيه يف ]الشرح الكبري[: أن يعم الذكور واإلناث مًعا.
إلخوة الذكور فقط، وأبناء قال: خبالف إذا قال: على أبناء إخوته، وأبناء عمومته، فإنه يشمل أبناء ا

، ونقله عنه الشارح [ملغينا]ق بني الثنتني بفرٍق أورده هناك يف الذكور فقط دون ما عداهم، وفرَّ  األعمام
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 اللحام الحنبلي
 

األبناء إمنا تكون للذكور، }بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوه ن أبناء  البنوة هلم فاألصل أن  أنه ملا نسب
 داهم، وهذا هو املغلب.، فدل ذلك على أن البنوة هنا إمنا تنسب للذكور دون من عَ الرجال األباعد{

َه  -، فإن قول املوفق وبناًء على ذلك  ومن تبعه يوافق قول األكثر. - اهلل تَ َعاَل َرِحم
للجميع التوفيق والسداد، وصلى اهلل وسلم وبارك على  -َعزَّ َوَجل-نقف عند هذا احلد، أسأل اهلل 

 نبينا حممد.
 األسئلة

ير رِ الحَ وَ  لَِيُكوَننَّ ِمْن أُمَِّتي َيْسَتِحل ون الِحَرا»زف س/ هذا أخونا يقول: هل حديث المعا
 داخٌل في مسألة داللة االقتران؟« فازِ عَ المَ وَ 

نقول: نعم، هي من النوع األول داللة االقرتان القوية اليت ذكرها ابن القيم، فهذا يدلنا على  ج/
 االستحالل بعدما كانت حراًما، فهي من باب هذا وال شك.

 س/ هذا أحد اإلخوة يقول: هل حالق اللحية تقبل شهادته أم ال؟
لف من زماٍن إل زمان. هذا هادته ال شك، وسبب قبول شهادته أن العدالة ختتل شقبَ نعم ت   ج/
 واألمر الثاين: أنه حكي إمجاع بني أهل العلم أن حق اللحية من صغائر الذنوب وليس من كبارها.أواًل، 

؟ وتكلمنا عن حلق اللحية هناك يف مسألة العدالة يف الرواة، وقضية اإلصرار ما معناه يف ذلك املوضع
ولذلك فإنه يقبل مطلًقا، وال شك يف ذلك، بل إن ما قرره الشيخ تقي الدين هو األول، أن العدالة 

، فلو أن بلدًة كثر فيها أهل البدع ق بمَلت شهادهتم حىت يف دخول األهلة، حىت ختتلف باختالف البلدان
البدعة املفسقة أو الفعل  ل شهادهتم، فرد شهادة صاحبقبَ وأما إذا كان أهل البدع قلة يف بلد فال ت  

يًضا باختالف األشخاص إذا املفسق خيتلف باختالف الزمان، وباختالف املكان؛ أي البلد، ورمبا أ
 ن فالن يؤثر يف عدالته ما يؤثر يف اآلخر.قلنا: إ

 س/ هذا أخونا يقول: هل ينتقل الملك في بيع العربون عند دفع العربون، أم عند إتمام الثمن؟
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-العمل به من مفردات املذهب كما ال خيفى عليكم، ويستدلون بفعل وقضاء عمر  العربون ج/
َي اهلل َعْنه   "نهى عن بيع العربون" به، وجاء عن غريه من الصحابة أهنم فعلوه، وأما احلديث  -َرضم

 فليس املراد به بيع العربون الذي نتعارف عليه.
 بون؟قبل أن أجيب عن هذا السؤال، ما هو تكييف بيع العر 

هو أن شخص يقول آلخر: بعتك هذه السلعة  :بيع العربونما يعرف بيع العربون، أظن رمبا البعض 
 كمنن إل شهٍر كاماًل فال بيع بيننا، وما قبضته على أن تعطيين الثمن إل شهٍر، فإن مل تعطين الثم

ت له ما ثبم ساخ هذا البيع ي  اآلن، وهو النصف أو الربع، فإنه يكون ملًكا يل، فحينئٍذ ينفسخ البيع، وانف
ا يتعامل به الناس عندنا كثريًا، وهو من  أخذه من العربون املتقدم. هذا معىن بيع العربون، وهو كثري جدًّ

البلدان اإلسالمية يعملون به، وقلت لكم: أغلب املعامالت املالية اآلن  أصاًل  مفردات املذهب، وأغلب
 .هب، هل مذهب احلنابلةعلى املذ

 ذا العربون ما هو تكييفه؟طيب، ه
ض، فهو تعليق الفسخ وَ ى عم للقواعد[: أن العربون هو من باب الفسخ عتقرير ايف ] رجح ابن رجب

ض أيًضا جائز، وَ شرط، وجعله على عم ض، والفسخ جيوز تعليقه على وَ على شرٍط، والفسخ فيه على عم 
 عقدين يف عقد.فإنه صحيح بناًء على هذا التكييف، وليس من باب  وبناًء عليه

 طيب، هل الملكية انتقلت في بيع العربون من حين دفع العربون، أم عند إتمام الثمن؟
أن امللك مستقرٌّ يف بيع العربون، إذن فامللك ثابت، بل ليس  :نص يف ]كشاف القناع[ هبذه العبارة

م بنو هنيدل على أ لٌك مستقر، وهذا صريح منهم بذلك متام الصراحة، وهذاًكا ناقًصا، بل هو مم لْ مم 
 ضعيف. لى أن امللك تام، وقوي، وليس مبلكٍ ع

 في علم األصول؟ول: لماذا سمي الحنفية فقهاء، والمذاهب األخرى بالمتكلمين س/ يق
خاصًة يف كتابيه، و يسمون فقهاء؛ ولذلك قلت لكم: الشريازي  بليس صحيًحا، بل كل املذاه ج/

و]التبصرة[ يذكر التفريق بني فقهاء الشافعية، وبني املتكلمني؛  مها الكتابان املشهوران له ]شرح اللمع[
ولذا فإن الفقهاء املراد هبم املعنيني بالفقه، بينما املتكلمون هم الذي عنوا بعلم الكالم، مث تكلموا بعده 
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 يف علم األصول؛ ولذلك فإن طريقة الفقهاء من املذاهب األربعة كلها إذا تكلموا يف األصول فإهنم جتد
لفقهية بينما ها القواعد، ويستحضروا املسائل ادائًما ما يستحضرون النصوص الشرعية ليطبقوا علي

احلجاج  نستحضر أي فرٍع فقهي، بل تبين كل قاعدٍة أصولية علىاملتكلمون يقولون: ال، جيب أال 
 .وهو قليل جدًّا ذي يستدل به نصًّا،العقلي، أو احلجاج ال

هلم قوة وكثرة واشتهار،  وملا كان عند املتأخرين أغلب من تكلم يف األصول من املتكلمني أصبح
وخاصةً يعين الرازي اآلمدي، فقد اشتهر كالمهم،  كتب،ومن أوهلم: أبو بكر الباقالين، مث جاء بعده من  

يه علم الكالم لوذكر بعض أهل العلم أن الرازي أصاًل كالمه يف الفقه قليل، بل وضعيف، فيغلب ع
المه يف الفقه ضعيف جدًّا مقارنًة بغريه من على علم الفقه، وهذا واضح حىت يف كالمه يف تفسريه، ك

املفسرين الكبار الذين عنوا بالفقه، مثل ابن عطية له مالحظ فقهية جيدة، والقرطيب، يعين كثري ممن 
 عين بالفقه خاصة من كتب يف أحكام القرآن.

س/ يقول: هل ورد دليل على نهي من دخل المسجد وقت الصالة عن الصالة قبل أن يصلي 
 المسجد؟تحية 
 .أعلم فال السالم أما ،ال أعلم، الذي أعرفه أنه منهيٌّ عن اجللوس ج/
 السالم عن التفصيل من كان وإن األصل يف الموضع هذا في مشروع السالم أن أم قال: س/

 ؟قبلها أو الصالة بعد
 غريه. أعرف ال عداه، ما دون اجللوس هو أنه فقط عنه املنهي أعلم، ال ج/
 َصلَّى- النبي "أن الترمذي كالم يوجه وكيف اع؟اإلجم نقل مع يتعامل كيف يقول: أخونا س/

 ؟به العمل ترك على العلم أهل أن مطر" وال خوف   غير في جمع -َوَسلَّم َعَلْيهِ  اهلل
 :مسألتني هذه ج/
 مسألتني: تعلم أن املهم من اإلمجاع نقل يف األول: املسألة -

 مثري مسلك عن الدين تقي الشيخ تلكم وقد اإلمجاع، نقل يف العلماء مسائل األول: املسألة 
 قول أن يرى ثور أبا وأن ثور، أيب منهج فبنيَّ  ،لتعليقا مسألة يف السبكي ابن على رده يف منهم
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 مخير  ال عليه دليل ال الذي الضعيف القول أن يرون الذين غريه منهج وبنيَّ  ا،إمجاعً  األكثر
 نصر بن حممد طريقة قول وبنيَّ  املشهورين، من أو الكبار من قال من به قال وإن ،اإلمجاع
 {له وأدقهم ف،السل مجاعاتإب الناس أعلم من إنه} لذهيب:ا عنه قال الذي املروزي

 إمجاعاته: كتاب يف مج معَ  وقد املروزي نصر بن حممد أن إمجاعاته من كثري يف أنه الدين تقي الشيخ حكى
 ضعيف وقوله شاذ أنه يرى الذي القول وأن األكثر، قول حيكي -اهلل رِحة عليه– املروزي نصر بن حممد أن
 إمجاًعا. هيعد ال

 باإلمجاع مرادهم يف العلماء مسالك فمعرفة إذن كأِحد، املتقدم اإلمجاع اإلمجاع يعد من سالنا من .1
 تعليقه يف لدينا تقي الشيخ جيد، لكان غريه وكالم كالمه عمج   ولو املسلك، هبذا عين وممن مهمة، هذه
 السبكي. ابن على

 الذي الظين اإلمجاع به ويعين إمجاًعا، حيكي قد لناسا عضبف ع،ا مجاإل عنو  ما تعلم أن جيب أنه .2
 عن يتحدث ماعند ذكرها تقدم اليت اتعاإلمجا أنواع من غريهو  السكويت، اإلمجاع مثل ،يبقطع ليس

 وأ األربعة، اتفاق مثل إمجاًعا دهايع ال والبعض ،اإمجاعً  البعض يعدها أمور هناك أن كما ،اإلمجاعات
 وهكذا. العرتة، اتفاق وعمر، بكر أيب اثنني اتفاق

 واحًدا. إمجاًعا وليس أنواع، اإلمجاع فإن نفسه، اإلمجاع ونوع احلاكي، طريقة تعرف أن جيب إذن
 مسألة. هذه

 قليل، بعد مجعها من لكم سأذكر أحاديث، أربعة هي مسائل عنه لَ قم ن   الرتمذي أن الثانية: المسألة
 ا،نأخو  أورده الذي احلديث ومنها هبم، العمل تركوا العلم أهل أن أحاديث أربعة جامعه يف الرتمذي ذكر

ا تً ي  ل مَ سَّ غَ  نْ مَ » ومنها ،"الخمر شاربل الرابعة في أو الثالثة في القتل" ومنها عباس، ابن حديث وهو
 {.هبا العمل ترك على العلم أهل إن} وقال: الرتمذي ىعيس أبو أوردها أحاديث أربعة هذهف «لسِ تَ غْ ي َ لِ فَ 

 عدًدا أورد فقد الرتمذي[، علل ]شرح العظيم كتابه يف رجب ابن غريها عليها وزاد األحاديث هذه مجع
 مجع يف كتابًا مجع املعاصرين بعض وجدت ألين املهم؛ القيد هلذا انتبه ناسخ. هلا ليس اليت األحاديث من

 كلها رجب وابن الرتمذي ابن أوردها اليت غري أورده الذي وكل العلماء، هبا يعمل مل اليت األحاديث
 ناسخ. هلا يعلم فال األربع هذه أما الناسخ، علمنا وقد منسوخة، إهنا قيل: إمنا أحاديثٌ 
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 فيها: توجيهان لنا عليها العلماء أجمع أن قيل: التي ئلالمسا هذه طيب،
 ألنه به؛ ع مملَ  وقد إال ديثٍ ح من ما بل بصحيح، ليس يقول: العلم أهل من بعًضا أن :األول التوجيه

 .بعمومه وال بإطالقه ع ممل يكون ال قد
 وقول أِحد، عن رواية هي "الرابعة أو الثالثة في الخمر شارب قتل" حديث :المثال سبيل فعلى

ا ليس لكن ل؛قتَ ي   أنه ريةالظاه  .قتلهم صفة فهم يف فَ لم ت  فاخْ  تعزيرًا، وإمنا حدًّ
 وعندهم للجمع، مبيحة احلاجة أن يرون احلنابلة فإن عباس، ابن حديث احلنابلة به يعمل اجلمع حديث

 اخلوف :فقط موجبان إال له ليس عندهم الصالة قصر فإن الصالة، قصر باب من بكثري أوسع اجلمع باب
 الصالة أسقط ما كل اجلمع، أباح اجلماعة أسقط من كل قالوا: بل كثري، موجبه اجلمع بينما والسفر،
 :-َعْنه   اهلل َرضميَ - عمر قول فهم هذا على يدل ومما اجلمع، أباح فقد يقصدون طبًعا املسجد يف اجلماعة

 مبيحة، احلاجة أن على فدل الذنوب" كبائر من كبيرةً  أتى فقد حاجة غير من صالتين بين جمع "من
 حاجة تكون وقد خاصة، حاجة تكون فقد احلاجة، يف -َوَجل َعزَّ - اهلل وبني بينه متعبد الرجل ولكن
 به. عملوا أِحد ففقهاء إذن عامة.

 موضعين: في الحنابلة فقهاء به عمل «َمْن َغَسل مي ًتا َفِليَ ْغَتِسل» حديث:
 .بواجب وليس الغسل له يندب امليت لتغسي إن فقالوا: الندب، على يدل األمر هذا إن فقالوا:

 فنحمل مًعا، والندب الوجوب حقيقة مراأل داللة أن عندنا أن مع والوجوب األمر داللة إن قلنا: وإن
 امليت. تغسيل الوضوء موجبات من إن قالوا: ولذلك يتوضأ؛ أن على حيمل فليغتسل غسَّل من أن

 فائدتان: فقط إذن
 ألحاديث إعمال املذاهب من غريها يف قصورٍ  وال نقصٍ  غري من األربعة داملشاه طبًعا :األولى الفائدة

 أن بد ال به، نعمل ال يقول: حديث عندهم يوجد يكاد فال أِحد، مذهب -َوَسلَّم َعَلْيهم  اهلل َصلَّى- النيب
 بالنسخ. قواًل  املذاهب أقل من أنه كما غريه؛ مع يتوافق مبا يوجهونه مولكنه به، يعملوا

 األكثر. قول هو إمنا قوهلم أن هذا من عرفنا إذن
 ال؟ أم ناسًخا يكون اإلمجاع هل اإلمجاع، باب يف ذكرناه الذي احلديث الثاني: التوجيه
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 أنه الناسخ باإلمجاع ومراده ناسخ، اإلمجاع فيقول: يتساهل الناس بعض املسألة، هذه ستأيت رمبا أو
 ينسخه أن بد ال الدليل إذ ينسخ، ال بذاته اإلمجاعف الناسخ، لنا ينقل مل ولكن ناسخ، دليل لوجود كاشفٌ 

هَ  مثله، دليلٌ  فال بد أن تكون يف  [106]البقرة:﴾ا َأْو ِمْثِلَها﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيَة  َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْير  ِمن ْ
عض قوهتا أو مثلها، واإلمجاع ضعيف، فال ينسخ ال سنة وال كتابًا، لكن قد خيفى علينا الدليل يف ب

لنا احلكم، احلكم ال خيفى على الناس، فيكون اإلمجاع كاشًفا  رهاألزمنة، ويف بعض األمكنة، ولكن يظ
 له.

مرفوًعا، وقول الصحايب له حكم املرفوع. ون احلديث مل يرد ما نقول: إن قول الصحايب قد يكمثل
 .نفس الفكرة

سًخا مراده أنه وقد قال الشيخ تقي الدين، قال: }كنت أظن أن كل من قال: إن اإلمجاع يكون نا
يكون كاشف؛ ألن مآل هذا القول خطري، فإن مآل القول بأن اإلمجاع ينسخ األحاديث يؤدي إل 

مون ن بعض الذين حيكر أرح هبذا املعىن، وهذا يدلنا على ام يصتعطيل األحكام، حىت وجدت كالًما للنظَّ 
 ا.كليته. وهذا خطري جدًّ بقوهلم للوازم خمالفة ألصل الدين العقل قد يؤدي 

ام وجدت له كالم كالصريح، مع أين كنت أتأول كالمه، لكن وجد له كالًما صرحًيا يف النظَّ  :يقول
 هذه املسألة.

س/ أخر مسألة: أخونا يقول: هل تكلم الفقهاء عن الشخصية المعنوية في غير باب الوقف 
 وبيت المال؟

املعاصرون كثريًا، واحلقيقة أهم مسألتني مها هذان املوضعان، وهذه املسألة تكلم عنها مو ال،  ج/
فقد أجاد يف الكالم عنها  -عليه رِحة اهلل–الزرقا  مصطفىالشيخ أن من أجود من تكلم عنها شيخنا 

كالًما جيًدا، ومن املعاصرين من ينكرها، وقد تويف، ألف فيها كتابًا فيقول: }أرين الشخصية املعنوية 
 .ال يوجدفألسلم عليها، وأملسها بيدي{ 

تقتضي نفي ذلك؛ ألهنم قالوا:  :دة الفقهاء في الذمة المالية، عندما تكلموا عن الذمةولكن قاع
ومعىن الذمة صالحية املرء لاللتزام واإللزام، }أن الذمة من شرطها الذمة قال صاحب ]الكشاف[: 

 .{التصرفات تصح منه فااللتزام أن يكون يف ذمته مال، واإللزام بأن
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ا، ن يكون الشخص آدميًّ أقولون: ال بد ها اآلدمية، فيفالذمة عند قاعدهتم أن الذمة من شرط
 .والشخص االعتباري ليس آدميًّا

فإن من أوقف على مسجد مل يوقف  :يف الوقف قلنافه قد جاءنا صورتان تأولنا فيهما : إنفنقول
 ك املوقوف عليهم.لْ على آدمي، لكن أجاب املذهب أنه يكون يف مم 

 :يعني هنا ثالث روايات
 املوقوف عليهم.لك يف مم  ن الوقف يكونأاألول:  املشهور 
  َعزَّ َوَجل-لك اهلل الرواية الثانية: أنه يف مم-. 
  لك الوقف.الرواية الثالثة: أنه يبقى يف مم 

املعتمد األول، فمن أوقف على مسجٍد فقد أوقف على املسلمني؛ ألن املسلمني هم املنتفعون من و 
 .للمسلمني املسجد، وكذلك بيت املال معناه ملٌك عامٌّ 

عضاء يف املسامهني فيها هو كاألجزاء واأل أن :والشخصية االعتبارية أو المعنوية حقيقتها
ذمة  كانفصال  الشخص، ففي هذه احلال يكون هم املالكني له، وإن كانت الذمة منفصلة عن ذمتهم
قدم لك ترط فبيت املال والوقف عن ذمة املوقوف عليهم، فمن حيث املبدأ هو مقبول شرًعا، وأما الش

 أنه ليس منفصاًل متام االنفصال عن اآلدمي.
ن، نظام الشركات اآل فواآلن عمل الناس كلهم بال خالف عملي على الشخص االعتباري، نص

أن الشركة املسامهة ال بد أن يعين نظام الشركات اجلديدة الرابع شخصية الفرد الواحد، أول كان عندنا 
مئة، اآلن نظام الشركات الفرد الواحد، فتجعل لك ذمة  أدري أظن ستني مايكون عدد املسامهني 

 منفصلة عن ذمتك الشخصية، بشرط أن يعرتف هبا نظام الشركات.
سبب حرج شديد جدًّا للناس، إلغاؤها جتعلك يعين ت فاآلن الدنيا كلها قائمة على الشخصية املعنوية،

 االعرتاف بالشخصية االعتبارية.يف وهذا القول متجه 
 ى نبينا حممد.وصلى اهلل وسلم وبارك عل


